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PÄÄN ASIAT ovat pääasiamme 

Pohjois-Savon Muistiluotsi on yksi Muistiliiton maa-
kunnallisista asiantuntija- ja tukikeskuksista. Tehtä-
vämme on varmistaa, että muistisairaat ja heidän per-
heensä saavat riittävästi tietoa muistisairauksista sekä 
ohjausta ja neuvontaa niihin liittyvistä palveluista ja 
etuuksista.  

Toimimme maakunnassamme sen puolesta, että muis-
tihäiriöisellä henkilöllä ja hänen perheellään olisi ma-
dollisuus vaikuttaa ja osallistua yhteiskuntaan sen ta-
savertaisena jäsenenä, sairaudesta huolimatta. Rohkai-
semme ja kannustamme apua tarvitsevia hakeutumaan 
hoidon ja tuen piiriin ajoissa. Meidän asiakkaanamme 
koko perhe saa tukea ja mahdollisuuden osallistua toi-
mintaan, joka helpottaa arjessa selviytymistä. Teemme 
työtä myös edistääksemme suomalaisten ennakkoluu-
lotonta ja positiivista asennetta muistisairauksia koh-
taan ja kannustaaksemme kansalaisia huolehtimaan ai-
voterveydestään. 

Pidä huolta muististasi & anna aikaa aivoillesi
  
Pääasioitamme ovat: 
• tiedon välittäminen muistista ja muistisairauksista
• perheiden auttaminen ja arjen tukeminen
• vertaistuen ja muun osallisuuden 
mahdollistaminen sekä kuntouttavat kurssit ja lomat.

Ota yhteyttä tai tule käymään:

KUOPIO   IISALMI
Lapinlinnankatu 2  Pohjolankatu 4
70100 Kuopio   74100 Iisalmi

VARKAUS
Yhdistystalo Warikko, 
Ahlströminkatu 22,
78250 Varkaus
  

  Puh. (017) 2633 980 
	 	 toimisto@psmuisti.fi
	 	 www.psmuisti.fi
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Vertaistukiryhmässämme kävi vähän eri-
laisia vieraita Savonia-ammattikorkea-
koulusta; Nao-robotti, nimeltään Pena ja 
robotti-kissa. Molemmat saivat lämpi-

män vastaanoton ja herättivät paljon keskustelua siitä, 
millaista hyötyä roboteista voisi olla kotona ja haluai-
simmeko robotteja omaan kotiimme. 
Pena esitteli itsensä ja kysyi olisimmeko halukkaita 

jumppaamaan hänen kanssaan. Kuinkas ollakaan, Pe-
na alkoi kertoa ohjeita sekä näyttämään mallia tehtä-
vistä liikkeistä musiikin soidessa taustalla ja niin kaik-
ki olivatkin huomaamattaan tempautuneet mukaan 
Penan järjestämään jumppatuokioon. Robotti-kissa 
herätti kiinnostuksen erityisesti kissa-ihmisissä ja 
kehräämisellään sulatti sydämiä. 
Paikalla olevat työntekijät pohtivat robotiikan ja di-

gitalisaation käyttömahdollisuuksia iäkkään muisti-
sairaan kotona. Millaista teknologiaa kodissa voisi ol-
la, joka hyödyttäisi arkea? Jo useamman vuoden on 
ollut käytössä liiketunnistimia sekä erilaisia digitaali-
sia lääkemuistuttajia, jotka on todettu hyviksi apuvä-
lineiksi tuomaan turvaa arkeen.
Varsinaisia robotteja moni on nähnyt televisiossa, 

mutta käyttökokemusta niistä ei juurikaan ollut. Tek-
nologia ja robotiikka aiheuttavat myös pelkoa. Voi ol-
la vaikeaa hyväksyä jotain sellaista, mitä itse ei täysin 
ymmärrä tai hallitse. Lisäksi pohdintaa aiheuttaa se, 
mitä tietoja robotit meistä keräävät ja mihin kerättyä 
tietoa käytetään. Robotiikka sanana koettiin myös 
huonoksi. Siinä on sama negatiivinen leima kuin sa-
nassa dementia. Pohdimmekin sitä, että löytyisikö ti-
lalle joku arjen termi, joka kuvaisi paremmin robotii-
kan tuomaa lisäapua ja tukea ihmisen hyvinvoinnille.
Lopuksi totesimmekin, että teknologian tulee olla 

renki; se ei saa olla isäntä. Ja kyllä tällaiset sosiaaliset 
robotit, kuten Pena ja robotti-kissa, saivat meidät liik-
kumaan ja hymyn huulille. 

Riitta Turjamaa, Savonia-ammattikorkeakoulu 
Hallituksen puheenjohtaja, lehtori, 
Yliopettaja, Marja Äijö, 
Savonia-ammattikorkeakoulu

Robotitko arjen tukena 
- ajatuksia robotiikan 
tulevaisuuden mahdollisuuksista 
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Tunnetko muistisairaan läheisesi tai asiak-
kaasi elämäntarinan merkitykselliset asiat? 
Ja erityisesti ne, joihin on kiinnittynyt vah-
voja tunnekokemuksia? Niiden tunteminen 

voi olla avain päivittäisiin hyvää hoitoa lukkiuttanei-
siin lukkoihin, jotta muun muassa ravitsemustila ja ra-
vinnonsaanti pysyvät kunnollisella tasolla. 
Kotona asuvan muistisairaan ihmisen ravitsemus-

haasteiden tunnistaminen on moninäkökulmaista, jos-
sa huomio kiinnitetään elämäntarinaan, toimintaky-
kyyn ja ravitsemuksen arviointiin. Kaikki hyvään hoi-
toon kuuluva lähtee kuitenkin yksilöllisyyttä 
arvostavasta, tunteet huomioivasta kohtaamisesta.
Kun läheinen ja hoitaja tuntevat muistisairaan ihmi-

sen elettyä elämää, hälventää se arjen toiminnoissa 

muistisairaan epävarmuutta ja ahdistuneisuutta. Näin 
pystytään paremmin vastamaan myös muistisairaan 
ihmisen ruokailutapoihin ja makumieltymyksiin sekä 
tyydyttämään ravitsemuksellisia tarpeita. 
On tärkeää tunnistaa ja huomioida muistisairaan 

omat voimavarat ja tukea niitä, esim. ruokaostoksilla 
ja ruuanvalmistuksessa. Hyvän ravitsemuksen tarkoi-
tus on tukea tärkeänä osana elämänlaatua ja kotikun-
toisuutta. Ravitsemuksen selvittämisessä keskeistä 
ovat havaitut muutokset muun muassa ruokahalussa, 
aterioiden määrässä, koossa ja laadussa, suuntervey-
dessä, nielemiskyvyssä, vatsan toiminnassa sekä li-
hasvoimassa ja painossa. Ruoka-aikana ruoka-annok-
sen ääressä mukavia rupatellen tehdään voinnille pal-
jon hyvää!  

Eväät ja  elämäntarinat 
kotihoidossa
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Muistiluotsi löytyy Vakasta
Muistiluotsi muutti 1.4. Pohjolankatu 4:ään Iisalmessa. Toimitila sijaitsee tulevassa Yhdistys-
talo Vakassa. Syksyn ryhmätoiminnat ja Muistikahvila järjestetään Vakassa. Poikkea tutustu-
maan tiloihin!

Olen Maarit Mykkänen sosionomi (AMK) Iisalmesta. Aloitan Ylä-Sa-
von Vakan vastaavana järjestösuunnittelijana 1.8.2019. Työurani olen 
tehnyt vammaistyössä erilaissa työtehtävissä. Siirryn Pohjois-Savon 
Muistille Savon Vammaisasuntosäätiöltä. Tulevan järjestötalon toimin-
nassa haluan kehittää verkostojen välistä yhteistyötä, tukea yhdistyksiä 
omassa toiminnassa ja luoda järjestötalon kautta heille toimivia yhteis-
työrakenteita. Tehdään yhdessä järjestötalosta viihtyisä paikka Iisalmeen. 
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Generation II
Varhaisen vaiheen lääketutkimus henki-
löille, joilla ei ole todettu mitään muistiin 
vaikuttavaa sairautta tai muistihäiriötä, 
mutta joilla voi olla muuta samanikäistä 
väestöä suurempi riski sairastua Alzhei-
merin tautiin.
Soveltuakseen Generation II tutkimusoh-
jelmaan on täytettävä seuraavat ehdot:
-ikä 60-75 v
-nimetty tukihenkilö/läheinen
Tutkimuksen kartoitusvaiheessa tehdään 
muistisairauden riskin arvio
(mm.ApoE-geenitutkimus)

Yhteystiedot:
Tutkimushoitaja: Kristiina Holopainen 
puh: 050 4639 542, kristiina.holopai-
nen@uef.fi
http/www.uef.fi/fi.web/aty/yhteystiedot

Kysely muistisairaille ja omaisil-
le 
sosiaali- ja terveyspalveluista

Muistiliiton Minun valintani -hanke kerää 
tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden on-
gelmakohdista ja hyvistä käytännöistä 
muistisairaan näkökulmasta. Siihen voi-
vat vastata muistisairaat ja omaiset, joko 
yhdessä tai erikseen.

Kyselyllä kartoitetaan sitä, että saavatko 
muistisairaat riittävästi tietoa omissa so-
siaali- ja terveysasioissaan sekä sitä, mi-
hin ollaan tyytyväisiä ja mihin kaivataan 
muutosta.

Kysely löytyy psmuisti.fi nettisivulta koh-
dasta uutiset.

Yleisöluento 
15.8.2019 klo 17–19 Kuopion kaupungintalon juhlasali

Toteutuuko tahtoni tulevaisuudessa?

Itsemääräämisoikeus, edunvalvontavaltuutus, hoitotahto
 
Luennon tarkoituksena on selventää itsemääräämisoikeuden käsitettä etenkin 
muistisairaan ihmisen kannalta sekä konkreettisin vinkein kertoa, miten oman 
tahdon toteutumista voi turvata edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotahdon avulla.

Luennoitsija 
Anna Valkeajoki
Juridinen asiantuntija,
Arjen asiamies -hanke,
Muistiliitto ry



8

Ykskantaan voisi kuitenkin todeta, että elä-
mä on yhtä muutosta. Parasta kuitenkin 
on, että muutokseen sisältyy aina mah-
dollisuus. Mahdollisuuden huomaaminen 

mahdottomuuden keskellä on voima, joka vie eteen-
päin ja antaa pitoa tohinatöppösiin. Antaa uskoa jat-
kaa.
Yksi merkittävimmistä muutoksista toimintamme 

kannalta täällä Ylä-Savossa on ollut muutto uusiin ti-
loihin. Iisalmen linja-autoaseman kupeessa olleesta 
pienestä sievästä toimistostamme olemme luopuneet 
ja muuttaneet, tosin ihan näköetäisyyden päähän. Toi-
mistomme sijaitsee nykyään Pohjolankatu neljässä. 
Toimiston muutto tuonee syksyllä positiivisia muu-
toksia myös toimintaamme, koska uudessa toimitilas-
samme, tulevassa yhdistystalossa, meillä tulee ole-
maan mahdollisuuksia toiminnan selkiyttämiseen ja 
sitä myötä myös kehittämiseen ja monipuolistami-
seen. 
Toimistoa pyrimme tässä kevään muutosvaiheessa-

kin pitämään avoinna ti-to klo 9-12, mutta toki soitta-
malla ja sopimalla voi muulloinkin tapaaminen onnis-
tua. Tukea, ohjausta ja neuvontaa tarjoamme myös pu-
helimitse ja koska kierrämme kunnissa, on 
mahdollista sopia tapaamisia myös omalle paikkakun-
nalle. Ei muuta kuin rohkeasti vain yhteyttä ottamaan.
Iisalmessa Muistikahvilat ovat kokoontuneet kevään 

ajan työväentalolla ja syksyllä kahviloiden kokoontu-
minen siirtyy yhdistystalo Vakkaan. Muistisairauden 
puhjettua työiässä, asettaa se elämälle aivan erityisiä 
haasteita ja vertaistuki on yksi tärkeimmistä arkea tu-
kevista mahdollisuuksista, joten kannattaa olla roh-
keasti yhteydessä muistiyhdistykseen ja tiedustella 
toiminnasta. Työikäisenä muistisairauteen sairastu-
neille kokoontuu Iisalmessa ryhmä Muistijuniorit. Mi-
käli kiinnostuneita löytyy muistakin kunnista, voim-
me syksyllä miettiä kokoontumisia laajemmallekin 
Ylä-Savossa. 
Hoidamme edelleen -ryhmä kokoontuu kerran kuu-

kaudessa Iisalmessa. Ryhmä on tarkoitettu omaisille 
ja läheisille, joiden muistisairas puoliso tai läheinen 

on siirtynyt laitoshoitoon tai nukkunut pois. On erit-
täin tärkeää tarjota vertaistukea eri elämänvaiheessa 
oleville, koska muutoksella on niin monet kasvot.

Muistikahviloita olemme edelleen järjestäneet joka 
kunnassa ja on ollut ilo huomata, että pikkuhiljaa ih-
miset myös alkavat löytää tiensä näihin tapaamisiin. 
Kahvilathan ovat siitä mukavia tapahtumia, että sinne 
voi tulla kuka tahansa muistista ja aivoterveydestä 
kiinnostunut. On ollut mielenkiintoista jakaa ajatuksia 
ja samalla lisätä myös sitä ymmärrystä, että muistisai-
raus on sairaus muiden joukossa, omaan muistiimme 
voimme itsekin vaikuttaa omilla valinnoilla ja mikä 
tärkeintä ”Muistiasia on meidän kaikkien asia!” Haas-
tavaa on ollut löytää ajankohtaa, jolloin ihmisillä olisi 
mahdollista osallistua Muistikahvilaan. On aina mu-
kavaa huomata, että eri paikkakunnilla monenlainen 
järjestötoiminta on aktiivista ja toimintoihin lähdetään 
mukaan.
Tämä haastekin on osaltaan luonut myös mahdolli-

suuden. Sonkajärvellä olemme tämän kevään aikana 
sovitelleet muutaman järjestön kanssa tohinatöppösiä 
saman pöydän alle ja suunnitelleet yhdessä tulevan 
syksyn toimintaa. Tavoitteena jakaa niin resursseja, 
kuin tietoakin, mutta ennen kaikkea tarjota osallistu-
misen mahdollisuuksia mahdollisimman monelle 
kiinnostuneelle. Järjestöjen välistä yhteistyötähän on 
toki jo pitkään tehty mm. neurologisten järjestöjen 
kanssa. Lapinlahdella toimivat Ne(u)ropatit -ryhmä 
sekä tänä syksynä Iisalmessa aloittanut, yhteistyössä 
käynnistetty, ryhmä työikäisenä sairastuneille.
Tietoahan tässä maailmassa on yllin kyllin tarjolla ja 

saavutettavissa, mutta muutoksen kohdatessa tärkein 
on kuitenkin ihminen muutoksen keskellä. Miten löy-
tää mahdollisuus? Vertaisuus, samankaltaiset koke-
mukset. Järjestötoiminnassa puhutaan resurssien jaka-
misesta, ihmisten kesken puhutaan kokemusten jaka-
misesta niin, että lisätään toisen ihmisen voimavaroja.
Tämän kevään aikana pidimme Pielaveden ja Keite-

leen alueella vertaiskurssin, jonka jatkona nyt vertais-
ryhmä pyörähti käyntiin. Vertaisryhmä on suljettu ryh-

Terveisiä Ylä-Savosta :-)
Kevät alkaa kallistua kesää kohti ja ajatukset ovat jo pitkällä syksyssä. 
Tohinatöppöset ovat suhisseet, kun on ympäri Ylä-Savoa kierretty. 
Puoli vuotta on nyt hurahtanut tutustuessa savolaisiin ja on ollut 
todellakin ilo oppia tuntemaan uusia ihmisiä. Kiitollisena olen saanut 
huomata, että sitä on kasvanut itsekin näissä elämän tarinoissa.
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mä omaisille ja muistisairauteen sairastuneille. Ryh-
män tärkein tavoite on saman kaltaisten kokemusten 
kautta löytää mahdollisuus muutoksen keskellä. Vas-
taava vertaiskurssi pidetään tämän kevään aikana vie-
lä Lapinlahdella ja syksyllä on tavoitteena vielä tar-
peen mukaan tarjota vertaiskursseja myös muille paik-
kakunnille.
Toiminnan kautta syntyy hyvää, tätä ajatusta olemme 

lähteneet mm. Vieremän kahvilassa ideoimaan edel-
leen ja tavoitteena onkin syksyllä käynnistää vertai-
suuteenkin perustuva liikunnallinen ryhmä, jossa mu-
siikilla on sijansa. Musiikin ja liikunnan on todettu 
synnyttävän positiivisia vaikutuksia meidän aivoter-
veyteemme, joten tästähän se idea sitten lähti. Lisätie-
toa toiminnastamme löytyy kotisivuilta www.psmuis-
ti.fi	.	
Kaiken tohinatöppöstelyn keskellä emme kuitenkaan 

saa unohtaa järjestökentälläkään sitä tärkeää joukkoa, 
joka hyörii ja pyörii kulisseissa ja tekee erittäin arvo-
kasta työtä muistisairauteen sairastuneiden perheiden 
hyväksi eli meidän vapaaehtoisemme. Vapaaehtoiset 
ovat niitä ihmisiä, jotka tuovat iloa, innostusta ja luo-
vat mahdollisuuksia. Meidän tavoitteemme taas on 
luoda vapaaehtoisille mahdollisuuksia tuoda esiin hei-
dän omia vahvuuksiaan ja tukea heitä heidän toimin-
nassaan.
Vaikka vapaaehtoisuuteen liitetään vahvasti sitoutu-

minen, niin itse mielelläni puhun ennemminkin ilon ja 
innostuksen jakamisesta ja omien osaamisalueiden 
hyödyntämisestä. Vapaaehtoisuus lähtee sydämestä, 
halusta auttaa, ei sitoutumisesta. Vapaaehtoistoimin-
taamme kaipaammekin lisää toimijoita, joten jos sinä 
itse tai tuntemasi henkilö on kiinnostunut tulemaan 
mukaan toimintaan, niin olkaapas yhteydessä. Touko-
kuussa järjestämme vapaaehtoisille koulutus- ja vir-
kistymisiltapäivän. Olipa osaamisesi mitä tahansa, ole 
rohkeasti yhteydessä, niin katsotaan, mitä saisimme 
yhdessä ideoitua. Kaipaamme mukaan toimintaan 
kahvinkeittäjiä, kädentaitajia, tarinankertojia, soitta-
jia, laulajia, tietotekniikan taitajia ym. Mahdollisuuk-
sia on monia. Mikäli olet kiinnostunut vaikuttamises-

ta, meillä on siihenkin tarjota mahdollisuus. Mikäli 
tahdot toimia aivoterveyteen ja muistiin liittyvien 
asioiden lähettiläänä, meillä on siihenkin mahdolli-
suus. Jos haluat jakaa omia kokemuksiasi, meillä on 
siihenkin tarjota mahdollisuus. Nyt tarvitaan vain roh-
keutta olla yhteydessä ja lähteä ilolla ja innostuksella 
viemään positiivista asennetta eteenpäin.
Tähän ”myyntipuheeseen” onkin hyvä päättää tämä 

kirjallinen vuodatukseni ja toivottaa kaikille lukijoille 
oikein mukavaa loppukevättä, kaunista ja rentouttavaa 
kesää ja innostuneen iloista tulevaa syksyä.

Ystävällisin terveisin
vertaistoiminnanohjaaja Tarja :-)

Pohjois-Savon Muisti ry/ Muistiluotsi
Vertaistoiminnanohjaaja
Tarja Kesälahti
Pohjolankatu 4, Iisalmi
0440661238
tarja.kesalahti@psmuisti.fi
www.psmuisti.fi	
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Graduate lääketutkimus henkilöille, joilla on Alzheimerin tautia mahdollisesti 
ennakoiva muistitoimintojen häiriö tai alkava Alzheimerin tauti.
Saatatte sopia tutkimukseen, jos
∙ Teillä on todettavissa oleva muistitoimintojen häiriö/ sairastatte lääkärin 
toteamaan Alzheimerin tautia
∙ Olette 50-90 vuotias
∙ Teillä on tukihenkilö (perheenjäsen tai ystävä), joka voi avustaa teitä 
tutkimuksessa

Yhteystiedot:
Tutkimushoitaja: Kristiina Holopainen puh: 050 4639 542, 
kristiina.holopainen@uef.fi
http/www.uef.fi/fi.web/aty/yhteystiedot

VÄLITÄ
INNOSTU
HUOLEHDI
MUISTA.
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Muistiluotsin  
 Kesäkahvila 
   Kuopiossa 

 

 
 

Tervetuloa! 
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Hiirenkorvalla 
 

Ovat hiirenkorvalla puiston puut,  

Ei katsele niitä hiiri. 

Hiiren korviin huutavat pienet suut,  

Joista nälkäinen vikinä kiiri. 

On hiirellä kiire pesue ruokkia,  

pestä ja pyykätä, kasvimaa kuokkia. 

Huuto lapsien rasittaa hiiren korvia,  

ei ole aikaa turhaa lorvia— 

Voisi ukkokin välillä vääntää sorvia 

Eikä ihailla koivun hiirenkorvia. 

 

- Jaana - 
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Muistiluotsi toimii Varkaudessa Yhdis-
tystalo Warikolla (Ahlströminkatu 
22). Myös uusia (suljettuja ja kaikille 
avoimia) ryhmiä on aloitettu kevään 

aikana ja mukaan toimintaan mahtuu niin osallistujia, 
kuin vapaaehtoisia tekijöitäkin. Seuraavalla kerral-
la Varkauden Muistikahvilassa esittäytyy Asiakasoh-
jausyksikkö. 

Uusina kaikille avoimina kerhoina on alkanut Skip-
Bo korttipelikerho sekä Yhdessä ja omin käsin -ker-
ho. Skip-Bo kerhoa vetää vapaaehtoinen Eira ja peliä 
ei tarvitse osata, vaan kerhossa oppii säännöt nopeasti. 
Yhdessä ja omin käsin -kerhossa on puolestaan erilai-
sia toimintapisteitä käsitöistä ja aivopähkinöistä kor-
tinpeluuseen ja palapelien tekoon kahvin äärellä. Toi-
minta on avointa ja pääasioina ovat yhdessä olemi-
nen ja virkistyminen, jotka tehokkaasti pitävät yllä 
aivoterveyttä.

Olen kiertänyt myös maakunnissa pitämässä Muisti-
kahviloita sekä muistitreeni- ja vertaisryhmiä. Aluee-

nani on Varkaus, Leppävirta, Suonenjoki ja Rautalam-
pi. Jokaiseen paikkaan on ollut mukavan kotoisa tul-
la ja kohtaamiset ihmisten kanssa on parasta työssäni.

Muistiluotsin yhteistyö eri toimijoiden kesken on al-
kanut mukavasti ja luotsin toimintaa on saatu hyvin 
ihmisten tietoon. Muistihuolet ja aivoterveyteen vai-
kuttavat asiat koskettavat useimpia jollakin muotoa, 
jos ei omasta, niin jonkun läheisen puolesta ja on hyvä 
hakea apua hyvissä ajoin. Minuun voi aina olla yhtey-
dessä, jos jokin muistiin liittyvä asia askarruttaa.

Keväässä odottelen valon lisääntymistä, ulkoilumah-
dollisuuksien parantumista sekä tulevaa kevätretkeä 
Tervon Lohimaahan. Muistakaahan ilmoittautua ajois-
sa! Paikkoja on rajoitetusti! Muistiluotsi on mukana 
myös viikolla 24 järjestettävässä Vekara Varkaudessa 
ja silloin on tiedossa kaiken ikäisille mukavaa yhteis-
tä puuhaa. Nähdään pian!

Sanna Itkonen 

Varkauden Muistiluotsin 
toiminta käynnistynyt 
vauhdikkaasti!
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Muistiasia on 
kaikkien asia.
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Hiiren keväthurmaa 
 
On harmaalla hiirellä ihastus uusi, 
hän aaamulla vasta sen näki. 
Hiiri lemmentuntonsa ääneen huusi, 
meni sekaisin heti kuin käki. 

 
Hän neitoa kurkisti nurkan takaa, 
iski silmäänsä monta kertaa. 
Vaan tyttönen pöydällä visusti makaa, 
Ei vilkaissut hetken vertaa. 
 
Hiiri lähemmäs astui ja tyttöä koski, 
kyseli saatolle päästä. 
Oli kova ja kylmä neitosen poski, 
ei lämmennyt kevätsäästä. 
 
Oli toisen oma neitonen sorja, 
ei lempeään muille voi jakaa. 
- johdolla kiinni, koneen orja,  
perin uskollinen ja vakaa. 
 
Oli onneton rakkaus hiiren harmaan, 
ei leiskunut lempi heillä. 
Hän tänään löysi ja menetti armaan—   
Näin käydä voi elämän teillä. 
 
Poloinen hiiri, ota opiksi tästä: 
Ei sähköisiin hiiriin voi luottaa. 
Etsi uusi ihastus elävästä, 
kone kylmä vain ikävän tuottaa. 
 

- Jaana - 
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Muistijärjestön 
VALTAKUNNALLISET 
JÄSENEDUT 
2018–2019

Apteekkituotteet.fi on hyvinvointiin keskittyvä verkkokaup-
pa, josta voi ostaa sähköisellä reseptillä (eResepti) määrätyt 
reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeitä ja lääkkeettömiä tuotteita. 
Tilaukset muistiyhdistysten jäsenille postikuluitta.

-3,95 €

-10%

-20%

väh. 
-15%

-50%

väh. 
-19 €

-10%

DementiaOnlineShop.com on senioreiden ja muistisairaiden 
sekä heidän läheistensä verkkokauppa. Löydät sieltä tuottei-
ta, jotka helpottavat arkea. Muistiyhdistysten jäsenille kaikis-
ta tilauksista -10%.

Suvanto Care tuottaa yksityisyyttä kunnioittaen jatkuvaa 
tilannetietoa asukkaan hyvinvoinnista kotihoivan ja omaisten 
tueksi. Muistiyhdistysten jäsenille -20% Suvanto Mukana ja 
Suvanto Kotona -palveluiden käyttöönottomaksuista.

Holiday Club tarjoaa kylpylälomia ja loma-asuntoja. Muis-
tiyhdistyksen jäsenille väh. -15% kylpylähotellien, Villas- ja 
Chalets-huoneistojen sekä loma-asuntojen hinnoista. Lo-
ma-asunnoissa ja Villas-asunnoissa minimimajoitus 2 vrk.

Memoera Trainer on tutkittu ja tuhansien muistisairaiden 
ihmisten käyttämä laite, joka tarjoaa hauskoja harjoitteita ja 
pelejä. Helppo, hyödyllinen ja viihteellinen. Muistiyhdistysten 
jäsenille -50% alennusta laitteen 1. kk vuokrahinnasta. Laitet-
ta voi myös kokeilla ilmaiseksi.

OMAseniori-palveluvalikoimassa ovivahti- ja paikannusratkai-
sut sekä aktiivisuutta ja toimintakykyä seuraavat digitaaliset 
hyvinvointipalvelut. Muistiyhdistysten jäsenille yksi ilmainen 
käyttökuukausi, joka hyvitetään toisessa täydessä kuukau-
dessa. Hinnat alk. 19 €/kk, toimitusmaksu 60 €.

Toimiva Koti tarjoaa hoivapalveluja, kotilääkärin, kotisiivousta, 
pikatalonmiespalveluita ja ratkaisuja esteettömään asumi-
seen. Muistiyhdistysten jäsenille -10% kaikista apuvälineistä 
ja kodin tuotteista verkkokaupassa. Etu ei koske lahjakortteja.

••LISÄTIETOJA SEUR. SIVULLA



Kuopio
Lapinlinnankatu 2, 70100 KUOPIO

AVOINNA
MA–PE KLO 10–15
Puh. 017 2633 980 
toimisto@psmuisti.fi 

www.psmuisti.fi

Iisalmi
Pohjolankatu 4, 74100 Iisalmi 

AVOINNA
MA–PE KLO 9–12
Puh. 044 066 1238 

Varkaus
Yhdistystalo Warikko, Ahlströminkatu 22 78250, Varkaus

AVOINNA
MA–PE KLO 9–12
Puh. 040 556 3586 

Henkilökunta
sähköpostit: etunimi.sukunimi@psmuisti.fi

(ö=o, ä=a)

 Eija Rytkönen • Kuopio  Minna Laak-Ronkainen • Iisalmi
 Toiminnanjohtaja  Toimistotyöntekijä     
 puh. 040 526 3481  puh. 044 066 1238
  
 Minna Laak-Ronkainen • Iisalmi  Tiia Toivanen • Kuopio   
 Toimistotyöntekijä  Vertaistoiminnan ohjaaja   
 puh. 044 722 2751 puh. 044 779 0606 

 Tarja Kesälahti • Iisalmi  Sanna Itkonen • Varkaus
 Vertaistoiminnan ohjaaja  Vertaistoiminnan ohjaaja
 puh. 044 066 1238 puh. 040 556 3586   
  
 LÄHIAVUSTAJAPALVELU JA KOTILOMITUS • Kuopio
 Minna Koskinen
 palveluohjaaja
 puh. 040 5755 948 
 
 MUISTIN EVÄÄT –hanke • Kuopio 
 Tarja Puustinen 
 Projektipäällikkö  
 puh. 044 066 1270     
    

POHJOIS-SAVON MUISTILUOTSI

Jenni Ryhänen • Kuopio
Toimistotyöntekijä
puh. 040 838 8032


