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Tunnethan jo EU:n Vammaiskortin?  

Se on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallisuuden 

apuväline. Kortti osoittaa, että tarvitset apua tai tukea vapaa-

ajan palveluissa ja tapahtumissa Suomessa ja EU:n alueella. 

Kortin voi saada tietyillä olemassa olevilla päätöksillä. Korttiin 

voi saada myös A-merkinnän, joka todentaa avustajan tai tukihenkilön tarpeen.  

Vammaiskortteja on Suomessa haettu jo yli 15 000, ja Vammaiskorttikohteitakin on täällä jo 
yli 350. Vammaiskorttikohteilla tarkoitetaan palveluntarjoajia, jotka huomioivat tukea 
tarvitsevat henkilöt palveluissaan. Palveluntuottajat ovat ilmoittautuneet EU:n 
Vammaiskortin verkkosivulle vammaiskortti.fi Vammaiskorttikohteeksi. 

 

Positiivisia käyttökokemuksia 
Kortin käyttäjät ja palveluntarjoajat ovat kokeneet kortin hyödylliseksi: 

“Ollaan käytetty korttia elokuvissa sekä kesäteattereissa. Kaikki vammat eivät näy päällepäin selkeästi ja 

kortista on ollut apua läheiselleni. Hänen edukseen ja avukseen olen hankkinut kortin ja tämä on kyllä 

huippujuttu!” 

“Kaikki vammaani liittyvät asiat/avun tarve ei näy päällepäin heti ja vammaiskorttia esittämällä on 

helpompi saada ja kertoa avun tarpeesta. EU:n Vammaiskortti on hieno asia, ei tarvitse lääkärin 

kirjoittamaa lausuntoa enää kuljetella mukana. Itsenäinen osallistuminen helpottuu vammaiskortin 

avulla.”  

“Todentanut vammaisuuteni ja sen, etten pysty seisomaan pitkään esim. jonossa. Todentanut tarpeen 

avustajaan pääsylippuja ostaessa. Saanut tapahtumassa järjestäjiltä apua kun kunto romahti ja kortilla 

sain osoitettua vammaisuuteni kun se ei näy päälle.” 

 

 
Vammaiskorttiin liittyvissä 

kysymyksissä voi olla yhteydessä 

Vammaiskorttitoimistoon. 

Puhelinpalvelu on auki 

maksuttomassa numerossa  

0800 122 533 

• ma - ti klo 9-12 

• ke klo 12-15  

Meihin saat yhteyden myös 

sähköpostilla osoitteessa 

vammaiskortti@kvps.fi 

Katjaana Järvinen ja Tyyra Lumijärvi 

Miten haen korttia? 
Tarkista, oletko oikeutettu hakemaan EU:n 

Vammaiskorttia. Lista päätöksistä löytyy osoitteesta 

vammaiskortti.fi.  

Kortin hakeminen tapahtuu kahdessa vaiheessa:  

• Kelaan toimitetaan EU:n Vammaiskortin 

tilauslupalomake (ohjeita kela.fi).  Sitä varten 

tarvitaan toimiva sähköpostiosoite. Kela 

tarkastaa, että hakijalla on korttiin oikeuttava 

päätös, ja avaa korttitilauksesi verkkoon. 

• Tilaus täydennetään verkossa itse tai 

tukihenkilön kanssa. Tässä vaiheessa 

verkkojärjestelmään lisätään valokuva, joka 

voi olla myös itse otettu. 

• Korttitilaus (10 €) maksetaan verkkopankissa 

ja kortti tulee postissa kuukauden kuluessa.  
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Kesä heittelee viimeisiä kesäisiä auringon 

säteitään, ja niin vain syksyn iloiset värit 

alkavat ottaa otetta luonnosta. Myös 

Muistiluotsin puolella syksy tuo tullessaan 

iloisia, mutta varovaisia terveisiä kuitenkin. 

Niin kuin Pohjois-Savon ry:n koronaohjeet 

ryhmätoiminnoille kertovat, emme voi vielä 

ihan täydellä teholla toimintaamme aloittaa. 

Ryhmäkoot, varovaisuus ja turvallisuuden 

huomioiminen ovat vielä läsnä.  

Varovasti, mutta pikkuhiljaa yhä enemmän ja 

enemmän olemme voineet toimintaan lisätä 

mm. vertais- ja vapaaehtoisten ohjaamia 

ryhmiä. Mukana ovat myös meidän keväällä 

hyvin vastaanotetut etätoiminnot, 

vuoroviikoin etämuistikahvilat ja 

etämuistitreenit. Ne jatkuvat torstaiaamuisin 

klo 10:00 - 11:00.  

Etämuistikahvilassa on kiinnostavia aiheita ja 

luennoitsijoita ja etämuistitreeneissä muuta 

mukavaa toimintaa aihealueittain. Käy 

tutustumassa nettisivujemme 

tapahtumakalenterista. Siellä on myös joka 

kerralle oma osallistujalinkki.  

Tule rohkeasti mukaan! 

Myös muita ryhmiä on aloiteltu: 

 

• Kuopio: Maanantaisin vetristely (2 

ryhmää), tiistaisin kuntosali (2 ryhmää), 

muistitreeni- ja vertaistukiryhmiä 

muistijunioreille (työikäiset) ja aikuisten 

lasten ryhmä 

• Iisalmi: Keilaryhmä, toiminnallinen 

ryhmä ja Muistimimmit 

• Varkaus: Toiminta käynnistyy lokakuun 

aikana 

Myös uusiin ryhmiin halukkaita osallistujia 

otamme ilomielin vastaan. Hakusessa on  

”Hoidamme edelleen” – ja  ”Muistimimmit” –

ryhmiin osallistujia Kuopiosta, Iisalmesta 

sekä Varkaudesta. Kyseisistä ryhmistä on 

esittelyt ja tietoa tässä lehdessä toisaalla. 

Myös Muistiviikolla (vko 38) on tapahtumia 

Iisalmessa ja Kuopiossa (katso 

nettisivuiltamme uutiset ja 

tapahtumakalenteri). 

Kysäiskää ryhmistä meiltä muistiluotseilta ja 

ottakaa rohkeasti yhteyttä: 

• Kuopio: Kaija Valta, 044 779 0606 

• Iisalmi: Salla Säisä, 044 066 1238 

• Varkaus: Sanna Itkonen, 0405563586 

• etunimi.sukunimi@psmuisti.fi  
 

Tekstin laatinut Kaija Valta 

mailto:etunimi.sukunimi@psmuisti.fi
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Olen Juveniuksen Leena ja teen 

sosionomiopintojeni toista harjoittelua 

Varkauden Muistiluotsilla. Opiskelen 

kolmatta vuotta Pieksämäen 

DIAK:issa.  Aloitin kevättalvella harjoittelun 

Sannan ohjauksessa etäkurssien ja 

opinnäytetyön tekemisen 

lomassa.  Harjoittelun jälkeen teen osa-

aikaisesti sijaisuutta Varkauden toimistolla 

kunnes Sanna palaa töihin.  

Tämä korona-aika on ollut opiskelijana 

hieman hämmentävää, kun ei ole päässyt 

tapaamaan opettajia ja 

opiskelijatovereita, vaan kaikki opiskelu on 

tapahtunut etänä tietokoneen äärellä. Perhe-

elämän ja etäopintojen yhdistäminen on ollut 

haastavaa varsinkin, kun perheeseeni kuuluu 

kaksi alakouluikäistä lasta. Keskittyminen on 

herpaantunut ja fokus on suuntautunut 

lasten nahistelun sovittelemiseen tai 

läksyissä auttamiseen kesken luentojen. 

Hyvin ovat kuitenkin opinnot ja harjoittelu 

edenneet.   

Harjoittelun painotus on ollut 

palveluohjauksessa ja onneksi olen päässyt 

soittelemaan osalle teistä ja kyselemään 

kuulumisia. Puhelumme ja tapaamisemme 

ovat tuoneet kultaakin arvokkaampaa tietoa 

ja taitoa, jota tarvitsen työssäni. On ollut 

mukava huomata, miten lämpimästi olette 

ottaneet minut vastaan ja kertoneet 

itsellenne vaikeista ajoista ja olemme 

yhdessä etsineet ratkaisuja tilanteisiinne.  

Koronan edelleen myllätessä, mutta 

rokotekattavuuden kasvaessa alamme 

suositukset, turvavälit, käsihygienian ja 

maskit muistaen lisäämään toimintoja. Useat 

teistä ovat kaivanneet toimintaa ja 

toivommekin, että 

uskaltautuisitte tapaamisiin, siltä osin kuin 

niitä pääsemme järjestämään. 

Ja jos yhtään mietityttää turvallisuusasiat, me 

luotsit olemme tavattavissa myös kahden 

kesken sekä etänä puhelimitse tai esimerkiksi 

tietokoneella Teams:in välityksellä.  

 

 

Terveisin, Leena Juvenius 

 

Syksyiset terveiset Varkaudesta! 

Ahlströminkatu 22, 78250 VARKAUS  
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Olen Ira Salo, 49 – vuotias 

Kuntoutuksenohjaaja (AMK) -opiskelija 

Vesannolta. Opiskelen kolmatta vuotta 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.  

Ilokseni pääsin työharjoitteluun Kuopion 

Muistiluotsiin. Aloitan työharjoittelun 

6.9.2021, ja se kestää suunnilleen 

marraskuun loppuun saakka. 

Olen luonteeltani hyvin avoin. Minua on 

sanottu empaattiseksi, hyväksi kuulijaksi ja 

kuuntelijaksi. Kuulemani mukaan minua on 

helppo lähestyä.  

Asun mieheni kanssa maalla omakotitalossa, 

joten siellä harrastamista löytyy ihan omasta 

pihapiiristä. Kaksi aikuista lastamme asuvat 

jo omillaan. 

Minulla on 18 vuoden kokemus hoito- ja 

ohjaustyöstä. Suurimman osan tuosta ajasta 

olen työskennellyt muistioireisten 

ikääntyneiden ihmisten ja heidän läheistensä 

parissa. Viimeisimmäksi toimin hetken aikaa 

Vesannon kunnan muistihoitajana. Nyt 

hyppäsin täysin opiskelijan rooliin. 

Koen kouluttautumisen itselleni tärkeänä.  

Taustalla on muun muassa lähihoitajan, 

vanhustyön erikoisammattitutkinnon, 

muistikoordinaattorin sekä TunteVa-hoitajan 

koulutukset. 

Odotan innolla ja mielenkiinnolla tulevaa 

harjoittelua. 

 

 

Syksyisiä kohtaamisia 

toivottelee Ira 

Kuopion Muistiluotsin  

harjoittelija Ira esittäytyy 
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Äidin matka  

Herra Alzheimerin kanssa 

Istun keittiön pöydän ääressä ja sirottelen 

hieman sokeria puuroannokseni päälle. 

Ihastelin aina kätevää nokallista sokeriastiaa 

äitini luona ja nyt se koristaa meidän 

keittiötämme. Tyttäreni istuu myös 

aamupalalle pöydän ääreen, ja samaan 

aikaan hauska muisto mummin 

sokeriastiasta tulee tyttäreni mieleen. 

Yhdessä muistelemme, kuinka äiti kaatoi 

joskus viisi annosta sokeria teekupilliseen ja 

päivittelimme vieressä sokerin määrää. Äitiä 

ärsytti kovasti meidän ihmettelymme ja hän 

tokaisi tuohtuneena ”Kahviin en laita mitään, 

mutta teehen laitan aina sokeria!”  

Äitini kuolemasta on jo yli kaksi vuotta ja joka 

päivä muistan häntä. Välillä kyynel kiiltää 

silmäkulmassani, ja välillä muistot nostavat 

hymyn huulilleni. Matka, jonka teimme 

yhdessä äidin kanssa hänen sairastuttuaan 

muistisairauteen, oli värikäs ja erilaisia 

tunteita täynnä. Toimin hänen 

omaishoitajanaan seitsemän vuoden ajan, ja 

olen käsitellyt omia tuntemuksiani näihin 

päiviin saakka. Vaikka välillä oli todella 

rankkoja päiviä, en antaisi niistä ajoista 

päivääkään pois. 

Vanhempieni elämä ei mennyt eläkkeelle 

jäämisen jälkeen niin kuin olisi toivonut, sillä 

isäni loukkaantui vakavasti 

liikenneonnettomuudessa heidän yhteisellä 

lomamatkallaan. Hänen paranemisensa eteni 

tiettyyn rajaan saakka ja pahan kallovamman 

seurauksena hänen lähimuistinsa jäi hyvin 

huonoksi. Äitini hoiti huonokuntoista isääni 

yli 10 vuoden ajan, ja väsyi välillä hoitamiseen 

todella paljon. Me yritimme auttaa 

parhaamme mukaan, mutta lähes 400 

kilometrin välimatka ei helpottanut tilannetta. 

Äitini oli hoikka ja pieni ihminen, ja hänen 

olemuksensa pieneni entisestään. Entinen 

iloinen persoona muuttui.  

Kun Isäni kuoli, ajattelin äidin elämän vähän 

helpottavan, mutta pitkäaikaisesta 

elämänkumppanista luopuminen olikin 

todella vaikeaa. Äidin omatoimisuus väheni ja 

hän halusi karsia ”turhia” ihmisiä pois 

elämästään. Hän eristäytyi ja ikävöi kovasti 

meitä kauempana olevia. Viisas ratkaisu oli 

saada äiti asumaan lähemmäksi meitä. 

Viimein hänelle löytyi asunto samasta 

kaupungista meidän kanssamme, ja olimme 

iloisia saadessamme hänet lähelle. Silloin 

ajattelin, että hätä ja huoli helpottaisi, kun 

voisimme nähdä häntä joka päivä. 

Laitellessamme äidin uutta asuntoa kuntoon, 

huomasin hänen voimansa olevan todella 

lopussa. Luulin Isän kuoleman olevan vielä 

niin tuoreena mielessä, että se vaikuttaisi 

hänen vointiinsa. Varmasti suru yhdessä 

muutosta aiheutuneen rasituksen kanssa 

aiheutti äidille pahan sydänkohtauksen. 

Muistan kuinka itkimme tyttäreni kanssa 

äidin uudessa asunnossa ja toivoimme, että 

saisimme hänet vielä takaisin. Tilanne kävi jo 
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 niin vakavana, että meidät hälytettiin 

hyvästelemään äiti. Hän taisteli viikon päivät 

Kys:ssa elämästään, ja pallolaajennuksen 

jälkeen vointi yllättäen parani. Äiti siirrettiin 

ensin Iisalmeen. Parin päivän päästä siitä äiti 

pääsi kotiin. Olimme ymmällämme, miten 

huonokuntoinen ja hauras ihminen laskettiin 

sairaalasta kotiin. Kotiutumispalaveri oli ollut 

lyhyt, ja ohjeena oli ottaa yhteyttä 

kotipalveluun, jos ei pärjätä omin voimin. 

Ensimmäisinä viikkoina äitiä ei voinut 

juurikaan jättää yksin, ja vuorottelimme 8-

vuotiaan tyttäreni kanssa hänen luonaan. 

Onneksi oli kesäaika, ja tyttäreni oli koulusta 

lomalla. Minullakin oli alkamassa kesäloma. 

Äiti ei suostunut ottamaan ketään 

ulkopuolisia kotiinsa, sillä häntä pelottivat 

vieraat ihmiset. Hänellä olikin paljon harhoja, 

jotka liittyivät lääkärin mukaan hänen kovaan 

lääkitykseensä. Muisti oli myös kaiken tämän 

jälkeen huonontunut todella paljon. Se oli 

ihan ymmärrettävää, ja äitiä hoitava lääkäri 

sanoi, että muisti korjaantuu ajan myötä. Niin 

mekin uskoimme. 

Pikkuhiljaa huomasimme, että äidin muisti ei 

korjaannu ihan hetkessä. Muutamien 

viikkojen aikana mukaan tulivat voimakkaat 

pelkotilat, jotka näkyivät usein iltaisin. Äiti 

pelkäsi yksin jäämistä ja epäili, että joku 

varastaa yöllä hänen tavaroitaan. Äidin 

piilottamia koruja löytyi vaatepinojen välistä 

ja tärkeitä papereita patjan alta. Lompakon 

äiti oli usein kätkenyt niin hyvään paikkaan, 

että sitä oli vaikea löytää kauppaan 

lähdettäessä. Lääkkeiden ottamiseen piti 

keksiä omat systeemit, jotta kaikki tulisi 

otettua oikein ja ajallaan. Ketään ulkopuolista 

hän ei edelleenkään hyväksynyt kotiinsa vaan 

hoidimme äidin asiat oman perheen kesken. 

Minä satutin selkäni äitiä auttaessa ja jäin 

”onneksi” sairaslomalle. Oli myös onni, että 

välimatka äidin luokse oli lyhyt verrattuna 

aiempaan 400 kilometriin. Pärjäsimme 

jotenkin näillä järjestelyillä. 

Äitini oli elämänsä aikana hyvin liikunnallinen, 

ja sauvakävelylenkit olivat joka päivä 

ohjelmassa. Hän oli ohjannut nuoruudessaan 

voimisteluryhmiä sekä opettanut 

uimakoulussa. Vaikka kunto ei ollut enää 

sydäninfarktin jälkeen entisellään, oli liikunta 

äidille edelleen mieluista. Toinen mieleinen 

harrastus oli ristikoiden tekeminen. Niitä hän 

oli tehnyt jo vuosikausia. Jossain vaiheessa 

huomasin, että ristikoiden täyttäminen 

muuttui hankalammaksi ja yhä suurempi osa 

jäi tyhjäksi. Samaan aikaan puhelimen sekä 

television kaukosäätimen käyttö muuttui 

hankalaksi, ja ne menivät usein äidiltä 

sekaisin. Hän saattoi yrittää avata telkkaria 

puhelimella tai soittaa puhelua 

kaukosäätimellä. Myös äidin pipo saattoi 

löytyä jääkaapista… 

Äidille oli tulossa sydänasioiden takia 

kontrolliaika lääkärille, ja ajattelin ottaa 

muistiasian puheeksi lääkärin kanssa, mutta 

asiasta pitäisi puhua ensin äidin kanssa. Äiti 

suuttui minulle valtavasti ja epäili, että yritän 

saada hänen johonkin hoitokotiin tai 

”pöpilään”, kuten hän itse asian ilmaisi. 

Kävimme pitkän keskustelun siitä, miten olisi 

hyvä tutkia hänen muistinsa, ja ettei kukaan 

ole viemässä häntä kotoaan mihinkään. Äiti 

oli myös soittanut kauempana asuville 

sisaruksilleni, että minä olen hommaamassa 

häntä vanhainkotiin.  Lääkärin aika lähestyi ja 

äidin mielialat vaihtelivat laidasta laitaan. 

Ehkä suurimpana hänen mielessään oli pelko, 

että hän joutuu muiden armoille eikä pysty 

enää päättämään omista asioistaan itse. 

Lääkärillä äiti onneksi käyttäytyi rauhallisesti 

ja muistiasia tuli puheeksi siinä sivussa. 

Lääkäri sanoi, että olisi hyvä kuvata pää ja 

tehdä muistitesti, jotta nähdään onko kaikki 

kunnossa. Äiti oli käynnin jälkeen iloinen ja 

lääkärin puhe oli rauhoittanut hänen 

mielensä. Sydänkin voi tilanteeseen nähden 

melko hyvin. 

Äiti pääsi muistitutkimuksiin melko pian, ja 
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 pään kuvauksen jälkeen tuli kutsu 

terveyskeskuksen muistipolille. Siellä 

tapasimme ensin muistihoitajan, joka 

haastatteli äitiä ja teki muistitestin. Äiti 

tukeutui käynnin aikana kovasti minuun ja 

yritti saada minulta apua vastauksiin. 

 Muistihoitaja kyseli myös minulta kuulumisia 

sekä mitä havaintoja olin tehnyt äitini muistin 

tilanteesta. Pyrin antamaan äidin tilanteesta 

mahdollisimman realistisen kuvan, mutta 

hänen läheisyytensä sai miettimään sanojani 

tarkkaan. Äidin persoona oli välillä hyvin 

kiukkuinen, ja en halunnut loukata häntä 

sanomisillani. Epäily muistisairaudesta oli 

tietysti arka paikka äidilleni. Hoitajien 

tutkimusten jälkeen menimme yhdessä 

lääkärin huoneeseen ja minunkin sykkeeni 

nousi jännityksestä.  

Äidille tehdyissä tutkimuksissa oli selvinnyt, 

että hän sairasti Alzheimerin taudin 

alkuvaihetta. Pään kuvauksissa oli ollut myös 

viitteitä lievästä aivoinfarktista, joka oli jäänyt 

huomaamatta. Lääkäri esitteli meille 

lääkityksen eri vaihtoehtoja, minkä jälkeen 

äiti kieltäytyi muistilääkityksestä täysin. Hän 

koki, että sydänvaivojen takia hän söi niin 

paljon lääkkeitä, ettei halunnut enää mitään 

lisää.  

Sovimme lääkärin kanssa, että 

tilannetta seurattaisiin ja asiaan 

palattaisiin puolen vuoden päästä 

uudestaan. Olimme molemmat äidin 

kanssa kovin sekavissa tunnelmissa, 

mitä tästä eteenpäin. Toisaalta olin 

huojentunut, sillä tiesin että apua 

sekä tukea saadaan, jos sitä tarvitaan. 

Rauhoittelin äitiä, että kyllä tästä 

selvitään, ja me autamme sinua 

kaikessa, missä tarvitset apua. 

Diagnoosin selvittyä etsin tietoa 

muistisairauksista, ja tarkkailin alussa 

äidin muistia. Äiti saattoi joskus sanoa 

muille, että ”tuo se kyttää minua etten 

tee mitään hölmöä”. Ääneen ei 

muistisairaudesta puhuttu, mutta tiesimme 

sen hiipivän siellä lähistöllä. Äidille hankittiin 

turvapuhelin, mutta sitä hän ei oppinut 

koskaan käyttämään. Onneksi löysimme 

hänelle kuitenkin helppokäyttöisen 

senioripuhelimen, jolla äiti pystyi soittamaan 

meille läheisilleen. Elämä tuntui 

rauhoittuneen hetkeksi, ja välillä oli helppo 

unohtaa kaikki ikävät asiat. Näimme tyttäreni 

kanssa äitiä päivittäin ja soitimme vielä illalla 

hyvän yön toivotukset, joten tiesimme melko 

hyvin missä mennään. Tai niin me luulimme… 

Oli kaunis kesäinen lauantaipäivä ja olimme 

lähteneet hetken mielijohteesta käymään 

Kuopiossa. Olimme soitelleet äidille aamulla 

ja sopineet, että käymme hänen luonaan 

illalla.  Mennessämme illalla hänen luokseen, 

huomasimme hänen olemuksessaan jotain 

outoa. Kerroimme, että olimme käyneet 

Kuopiossa ja tuoneet hänelle tuliaisia. Äiti 

raivostui todella paljon siitä, ettei häntä ollut 

otettu mukaan ja kuinka olimme hylänneet 

hänet tänne yksin. Samalla hän kertoi, kuinka 

hän pelkäsi koko ajan ja eikä muistanut enää 

mitään. Olimme tyttäreni kanssa ymmällään 

ja tietysti pahoillaan, että äidillä oli noin paha 

olla. Eniten soimasin itseäni siitä, että olin 
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luullut asioiden olevan ihan hyvin. Toisaalta 

oli ehkä tietoisesti ummistanut silmäni 

huomaamiltani asioilta, sillä en jaksanut 

kantaa yksin tätä tilannetta. 

Sovimme tämän tunteenpurkauksen jälkeen, 

että pyydän Ohjurin palveluohjaajan 

käymään äidin luona, ja tilaan ajan 

muistihoitajalle sekä lääkärille. Nyt olisi ehkä 

hyvä aika lääkityksen aloittamiselle ja äidin 

asumisjärjestelyjen pohtimisille.  

Parin viikon sisällä kokoonnuimme äidin 

kotiin pitämään palaveria hänen 

tilanteestaan. Paikalla olivat äidin, minun ja 

tyttäreni lisäksi Ohjurin palveluohjaaja sekä 

fysioterapeutti. Olin todella huojentunut 

varsinkin siitä, miten nämä ihmiset kyselivät 

asioita äidiltä eikä minulta. Olin usein 

huomannut, että käydessämme jossakin 

äidin asioita hoitamassa häntä ei ollut 

huomioitu juuri ollenkaan. Nyt äiti sai kertoa 

oman näkemyksensä tilanteestaan. Palaverin 

jälkeen sovimme, että äidilleni tehtäisiin 

asuntohakemus Ilvolanpirtin asunto-osaan, 

jossa olisi hoitajat päiväaikaan paikalla. 

Lisäksi taloon ei pääsisi kuka tahansa, sillä 

ulko-ovessa olisi turvakoodi.  

Äiti oli todella iloinen, kun meille ilmoitettiin 

hänen saaneen asunnon Ilvolanpirtistä. 

Kävimme katsomassa asuntoa ja vaikka se oli 

melko pieni, äiti allekirjoitti 

vuokrasopimuksen.  

Asunto oli otettava vastaan hyvin lyhyellä 

varoitusajalla, ja pakkaaminen aloitettiin 

välittömästi. Samaan aikaan äidille aloitettiin 

muistilääkitys pienellä annoksella ja hänelle 

sovittiin kontrollikäynnit puolen vuoden 

välein. Alussa lääkitys aiheutti äidille 

huimausta ja jouduin aina suostuttelemaan, 

että hän suostuisi ottamaan lääkkeen joka 

päivä. Kun huimaus viimein helpotti, äiti 

hyväksyi viimein lääkityksen. Muutto 

turvallisempaan ympäristöön oli todella 

helpottava tekijä meille kaikille. Minä pystyin 

käymään töissä turvallisin mielin ja äidin 

hätäilevä olotila muuttui hetkeksi 

rauhallisempaan suuntaan. 

Äitini ehti asua Ilvolanpirtillä lähes kaksi 

vuotta. Hänen vointinsa vaihteli sinä aikana 

moni eri tavoin. Välillä muistisairauden 

kanssa oli helpompaa, sydänoireita 

enemmän ja päinvastoin. Kun äidin kunto 

huononi, minä sovittelin työni niin, että sain 

olla hänen kanssaan mahdollisimman paljon.  

Äidin viimeisenä syksynä oli todella kaunis 

ruska, jota lyhyillä kävelylenkeillä saimme 

ihastella. Tärkeitä olivat myös hetket, jolloin 

katselimme vanhoja valokuvia ja äiti kertoi ne 

samat tarinat, jotka olin kuullut kymmeniä 

kertoja. Sain myös viimeiset viisi kuukautta 

omaishoidontukea, joka auttoi omaa 

taloudellista tilannettani hieman. 

Voisin kertoa vielä paljon asioita äitini 

viimeisistä ajoista, mutta haluan kunnioittaa 

hänen muistoaan omissa yksityisissä 

muistoissani. Äidin muistisairaus eteni käsi 

kädessä muiden iän tuomien sairauksien 

kanssa, ja hän sai olla omassa kodissaan 

lähes loppuun saakka.  

Kun äitini eli viimeisiä päiviään, olimme 

lasteni kanssa lähes koko ajan hänen 

vierellään ja juttelimme hänelle niitä näitä. 

Hän kertoi monta kertaa, kuinka ikävä 

hänellä oli isääni ja haluaisi jo hänen 

luokseen. Kun äiti veti viimeisen henkäyksen, 

niin molemmat tyttäreni pitivät mummiaan 

käsistä ja minä silitin hänen hiuksiaan. Vaikka 

äiti on poissa, jäi meille paljon ihania 

muistoja hänestä, ja se sokeriastia… 

 

Tuija Göös 
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Elokuinen, kaunis päivä 25.8. koitti. Olimme 

suunnitelleet vapaaehtoisille koulutus- ja 

virkistyspäivää kiitokseksi siitä arvokkaasta 

työstä, jota he tekevät vapaaehtoistoimijoina 

eri toiminnallisissa ryhmissämme. 

Iloksemme suuri joukko vapaaehtoisia oli 

ilmoittautunut ja tullut Kunnonpaikkaan 

Vuorelaan (Siilinjärvi) viettämään yhteistä 

päivää. Muistiluotsi Salla Säisä toimii 

vapaehtoistoiminnan vastaavana Pohjois-

Savon Muistiluotsissa, ja hänen johdollaan 

aloitimme päivän. Sallan apukäsinä toimivat 

muistiluotsi Kaija Valta ja työharjoittelussa 

Iisalmen toimistolla toiminut Tuija Göös. 

Oli mukava tavata pitkästä aikaa ihan 

kasvotusten ja vaihtaa kuulumisia puolin ja 

toisin. Salla johdatti meidät päivän teemaan 

puhumalla vapaaehtoistoiminnan 

mittaamattomasta arvosta. 

Puheenvuorossa nousi esiin tärkeitä arvoja 

vapaaehtoistoiminnasta kuten 

mahdollisuus muutokselle, palkitsevuus, 

merkityksellisyyden ja osallisuuden 

kokemus, hyvinvoinnin lisääminen 

vapaaehtoistoiminnan kohteelle ja myös 

tekijälle sekä se, miten vapaaehtoistoiminta 

kehittää taitoja ja auttaa oppimaan uutta. 

Kaija vei kuulijat vapaaehtoistoiminnan 

käsikirjan saloihin ja vapaaehtoistoiminnan 

sääntöihin, muun muassa toimijan 

vastuuseen ja velvollisuuksiin.  

Koulutus- ja virkistyspäivän kruunasi 

Kunnonpaikan fysioterapeutin ohjattu 

venyttely ja rentoutus. 

Muistiluotsi kiittää kaikkia päivässä mukana 

olleita. Tästä on hyvä jatkaa syksyn toimintaa.  

Hyvää syksyn jatkoa toivottavat muistiluotsit 

Salla ja Kaija sekä työharjoittelija Tuija. 

 

Kuvat ja teksti muistiluotsi Kaija Valta 

Vapaaehtoisten koulutus- ja virkistyspäivä 
25.8. Kunnonpaikassa 
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Kliininen lääketutkimus lievää  

muistisairautta sairastaville
 

 

Etsimme osallistujia kansainväliseen kliiniseen lääketutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää, 

soveltuuko semaglutidi-niminen aikuistyypin (tyypin 2) diabeteksen hoitoon käytetty lääke myös 

muistisairauksien hoitoon. Tutkimuksessa arvioidaan semaglutidin turvallisuutta ja vaikutuksia 

lumelääkkeeseen verrattuna.   

 

Saatatte soveltua osallistujaksi tutkimukseen, mikäli: 

• Olette 55-85 -vuotias 

• Teillä on lievä muistitoimintojen häiriö, joka mahdollisesti ennakoi alkavaa Alzheimerin tautia, tai 

lievässä vaiheessa oleva Alzheimerin tauti 

• Teillä on sopiva lähiomainen tai muu läheinen henkilö, joka haluaa osallistua tutkimukseen 

kanssanne tutkittavan tukihenkilönä 

• Teillä ei ole muuta vakavaa neurologista tai psykiatrista sairautta  

• Teillä ei ole vakavaa munuais-, sydän- tai verisuonisairautta, syöpäsairautta tai tyypin 1 diabetesta 

 

Tutkimukseen kuuluu: 

• Lääkärintarkastuksia, muistitestejä ja kyselyitä päivittäisten toimienne sujumisesta 

• Aivojen magneetti- tai tietokonetomografiakuvaus tutkimuksen alussa 

• Aivojen positroniemissiotomografiakuvaus (PET) tai selkäydinnestenäytteen ottaminen 

tutkimuksen alussa amyloidin (Alzheimerin tautiin liittyvä valkuaisaine) kertymisen toteamiseksi 

• Veri- ja virtsanäytteiden ottaminen useita kertoja tutkimuksen aikana 

 

Osallistujat käyttävät tutkimuslääkitystä kaikkiaan noin kolmen vuoden ajan. Muiden lääkkeiden 

käyttäminen muistisairauden hoitoon on sallittua tämän tutkimuksen aikana. Tutkimukseen 

osallistuminen on maksutonta. Tutkimusta tehdään Suomessa kolmessa tutkimuskeskuksessa, 

Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Tutkimuskäynneistä johtuvat kohtuulliset matkakulut korvataan.  

 

Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on professori Juha Rinne, CRST Oy, Turku 

 

Jos olette kiinnostunut tutkimukseen osallistumisesta, ottakaa yhteyttä: 
 

KUOPION TUTKIMUSKESKUKSEN YHTEYSTIEDOT:  

• Päätutkija tutkimusjohtaja Merja Hallikainen 

  Itä-Suomen yliopisto, Aivotutkimusyksikkö, Yliopistonranta 1 B, 70210 Kuopio 

• Yhteydenotot: Tutkimushoitaja Tarja Lappalainen, tarja.lappalainen@uef.fi  tai  

  soittamalla klo 13-15 välillä numeroon 040 353 2231  

Trial ID: NN6535-4725 

Trial ID: NN6535-4730 

Version 2.0, date 18-Jan-2021 

Global Master_EN  V1, pitkä, 19.2.2021 fi(fi) 

mailto:tarja.lappalainen@uef.fi
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 Tehtävät koonnut Leena Juvenius 

Vastaukset  sivulla 27 
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Hillot sekaisin tehtävän 

vastaukset: 

Syksyn ristikko ratkaisu 

10 syksyistä sanaa 
Tehtävien vastaukset, käännä sivu ylösalaisin! 
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POHJOIS-SAVON MUISTILUOTSI 
 

p. 017 2633 980 toimisto(at)psmuisti.fi psmuisti.fi 

 

sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)psmuisti.fi 

Kuopio  
Lapinlinnankatu 2 

70100 KUOPIO 

Iisalmi 
Yhdistystalo Vakka 

Pohjolankatu 4 

74100 IISALMI 

Varkaus 
Yhdistystalo Warikko 

Ahlströminkatu 22 

78250 VARKAUS 

   

Eija Rytkönen 

toiminnanjohtaja 

p. 040 526 3481 

Salla Säisä 

muistiluotsi  

p. 044 066 1238 

Sanna Itkonen (sijainen 
Leena Juvenius) 

muistiluotsi 

P. 040 556 3586 

   

Kaija Valta 

muistiluotsi 

p. 044 779 0606 

  

   

Jenni Ryhänen 

toimistotyöntekijä 

p. 017 2633 980 

  


