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PÄÄN ASIAT ovat pääasiamme 

Pohjois-Savon Muistiluotsi on yksi Muistiliiton 
maakunnallisista asiantuntija- ja tukikeskuksis-
ta. Tehtävämme on varmistaa, että muistisairaat 
ja heidän perheensä saavat riittävästi tietoa 
muistisairauksista sekä ohjausta ja neuvontaa 
niihin liittyvistä palveluista ja etuuksista.  

Toimimme maakunnassamme sen puolesta, että 
muistihäiriöisellä henkilöllä ja hänen perheellään 
olisi madollisuus vaikuttaa ja osallistua yhteis-
kuntaan sen tasavertaisena jäsenenä, sairaudesta 
huolimatta. Rohkaisemme ja kannustamme apua 
tarvitsevia hakeutumaan hoidon ja tuen piiriin 
ajoissa. Meidän asiakkaanamme koko perhe saa 
tukea ja mahdollisuuden osallistua toimintaan, jo-
ka helpottaa arjessa selviytymistä. Teemme työtä 
myös edistääksemme suomalaisten ennakkoluu-
lotonta ja positiivista asennetta muistisairauksia 
kohtaan ja kannustaaksemme kansalaisia huoleh-
timaan aivoterveydestään. 

Pidä huolta muististasi&anna aikaa aivoillesi
  
Pääasioitamme ovat: 
• tiedon välittäminen muistista ja muistisairauk-
sista
• perheiden auttaminen ja arjen tukeminen
• vertaistuen ja muun osallisuuden 
mahdollistaminen sekä kuntouttavat kurssit ja lo-
mat.
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

MuistiKukko
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Kun muistisairaus saapuu arkeen, on aina-
kin aluksi muutos enemmän henkinen 
kuin fyysinen. Muistisairauden hyväksy-
minen ja muutoksen tuomat pelot ovat 

keskiössä ja tarvitaan paljon tukea ja ohjausta selvitä 
tästä muutoksesta. On tärkeää tarjota erilaisia mahdol-
lisuuksia uuden asian kanssa elämiseen ja ymmärryk-
sen vahvistumiseen.

Vertaiskurssit saivat alkunsa AAKE -alueellisen avo-
kuntoutuksen hankkeesta vuosina 2003-2006. Muisti-
luotsin toimintamalliksi vertaiskurssit otettiin vuonna 
2010. Tavoitteena oli toteuttaa kurssit lähellä osallis-
tujia, kunta- ja seutukuntakohtaisesti. 

Vertaiskurssille osallistujat kokoaa 
muistihoitaja yhdessä muistiluotsin 
vertaistoiminnanohjaajan kanssa. 
Ryhmän koko on maksimissaan 20 
henkilöä ja kurssi on 4 päivän mittai-
nen kestoltaan 4h/päivä, ja päivät jak-
sottuvat kahden viikon ajalle. Kurssin 
sisällössä otetaan vahvasti huomioon 
paikalliset toimijat, jotta heidän kasvonsa ja toimin-
tansa tulisivat osallistujille tutuiksi ja näin helpottaisi-
vat arjen yhteydenottoja. Vertaistuen merkitykselli-
syyden näkyväksi tekeminen on vertaiskurssien yksi 
tärkeimmistä asioista ja tavoitteena onkin, että osallis-
tujat jatkaisivat kurssin jälkeen toimintaa vertaisryh-
missä.

Vertaiskurssit ovat hyvä jatkumo asiakkaan hoitoket-
jussa. Vuonna 2019 vertaiskursseja pidettiin Varkau-
dessa, Pielavesi-Keitele alueella, Lapinlahdella ja Ii-
salmessa. Muistiluotsin vertaistoiminnanohjaaja huo-
lehti kurssille puitteet, tilat ja tarjoilut sekä vastasi 
operatiivisen ohjelman suunnittelusta ja varasi luen-
noitsijat kurssille. Vertaistoiminnanohjaaja lähetti kut-
sun muistihoitajalle, joka huolehti sen eteenpäin ver-
taiskurssia tarvitseville. Muistiluotsin vertaistoimin-
nanohjaaja otti vastaan ilmoittautumiset ja lähetti 

osallistujille vahvistetun kurssiohjelman. Kurssien ai-
heet vaihtelivat hieman, mutta jokaiselle päivälle oli 
luentoja eri aiheista. Aiheita olivat mm. turvallisuus 
(koti, liikenne ja tietotekniikka), ravitsemus, liikunta, 
kunnan palvelut, Kelan tuet, hyvinvointi ja jaksami-
nen, seksuaalisuus, edunvalvontavaltuutus, edunval-
vonta ja hoitotahto. Lisäksi kurssilla jakaannuttiin 
osaksi aikaa kahteen ryhmään (muistisairauteen sai-
rastuneet ja omaiset/läheiset). Näin saatiin myös ver-
taisuus voimavaraksi osallistujien arjenhallintaan. 
Vertaiskurssi on osa Muistisairauteen sairastuneen 
kuntoutuspolkua ja koska KYS tarjoaa ensitietopäi-
vässä vahvaa tietoa muistisairauksista ja lääkehoidois-

ta, näitä asioita ei enää vertaiskurssil-
la käsitelty. 

Vertaiskurssi koettiin tarpeelliseksi 
ja hyväksi, asia-aiheet olivat kiinnos-
tavia. Ainoana asiana palautteista 
nousi ajan vähyys. Asiat olivat niin 
mielenkiintoisia, että niitä olisi kuun-
nellut ja keskustellut pidempäänkin. 
Kuitenkin vertaiskursseille osallistu-

neista suurin osa jatkoi vertaisryhmissä, jossa asioita 
vielä jatkettiin keskustellen. Vertaisuus koettiin myös 
hyvin merkitykselliseksi niin omaisten ja läheisten 
kuin muistisairauteen sairastuneiden osalta.

Vuonna 2020 vertaiskursseja pidetään mm. Suonen-
joella, Lapinlahdella ja Pielavedellä. Keväällä tavoit-
teena on myös vahvistaa tätä kuntoutumisen polkua 
niin, että esim. Lapinlahdella kokeillaan omaa ensitie-
topäivää. Tämä siitä syystä, että kaikilla ei ole mah-
dollisuuksia osallistua Kuopion yliopistollisessa sai-
raalassa järjestettävään, koko päivän mittaiseen ensi-
tietopäivään. Toisaalta myös tavoitteena on vahvistaa 
paikallisten palvelujen näkyvyyttä ja näin helpottaa 
muistisairauteen sairastuneen ja hänen omaisensa ja 
läheisensä arjen toimintaa.
Lisätietoja vertaiskursseista voi tiedustella Muistiluot-
sin työntekijöiltä (yhteystiedot takakannessa)

Muistiluotsin Vertaiskurssit osa-
na muistisairauteen sairastuneen 
kuntoutuspolkua
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Sosiaaliasiamies asiakkaan apuna 

Jokaisen kunnan on nimettävä asiakaslain (Laki 
asiakaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812) 
24§ mukaan sosiaaliasiamies. Sosiaaliasia-
miestoimintaa järjestetään kunnissa eri tavoin. 

Sosiaaliasiamies voi olla myös kahden tai useamman 
kunnan yhteinen. Sosiaaliasiamiehen tehtävä-
nä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan 
oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies palve-
lee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiak-
kaita. Myös asiakkaiden omaiset ja muut läheiset voi-
vat olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Sosiaaliasia-
miehen palvelut ovat maksuttomia.
Sosiaaliasiamies
 • neuvoo asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
ja eri oikeuksien vireillepanossa
• avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
• tiedottaa palvelunkäyttäjien oikeuksista
• toimii tarvittaessa sovittelijana viranomaisen ja palve-
lunkäyttäjän välillä ja toimii muutoinkin palvelunkäyttä-
jien oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
• seuraa palvelunkäyttäjien oikeuksien ja aseman kehi-
tystä ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle

Sosiaali- ja potilasasiamies Antero Nissinen kuuluu 
Kuopion kaupungin organisaatioon. Hänen toimialu-
eenaan on Pohjois-Savossa Kaavin, Keiteleen, Kuopi-
on, Leppävirran, Pielaveden, Rautalammin, Rauta-
vaaran, Siilinjärven, Suonenjoen, Tervon, Tuusnie-
men, Varkauden ja Vesannon kuntia sekä 
Etelä-Savosta Joroinen.
Sosiaaliasiamiehelle voi soittaa maanantaista torstai-
hin klo 9 -11.30. Asiamiehen ollessa varattuna voi asi-
akas jättää puhelinaikana puhelinvastaajaan yhteys-
tietonsa yhteydenottoa varten. Tarvittaessa asiakkaal-
le voidaan järjestää henkilökohtainen tapaaminen 
sosiaaliasiamiehen kanssa. Ajanvaraukseen perustu-
via asiakastapaamisia järjestetään tarpeen mukaan 
kaikissa sopimuskunnissa. Sosiaaliasiamiehen käy-
tössä on myös suojattu sähköposti, kun asiamies vas-
taa viestiin.

YHTEYSTIEDOT: 
Sosiaaliasiamies ma-to 9-11:30  
puh. 044 718 3308
sosiaaliasiamies@kuopio.fi

Tarja Kesälahti, vertaistoiminnanohjaaja, Ylä-Savo
Kuva Tomi Helmensalo

”Mielenkiintoinen 
ja paljon virikkei-
tä antava ryhmä 

ja ohjaajat.”

Ryhmäläisten palautteita:

”Tärkeätä päästä 
vertaisten seu-
raan ja puhua 

samalla kielellä.”

”Ryhmäohjaajat ovat 
laittaneet persoonan-
sa peliin, valottaneet 

sairautta ja siihen 
suhtautumistaja pai-

nottaneet hoitajan 
omaa jaksamista.”

”Sain uutta tie-
toa, en ennen 

mitään...”

”Olemme saa-
neet paljon tietoa 
tulevaisuuteen.”

”Tärkeää oli tieto mihin 
ottaa yhteyttä muisti-
sairauteen liittyvissä 

asioissa. Tavattiin muita 
saman asian ympärillä. 
Laki ja oikeusasiat, jos 
tulee jotain erikoista.”
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Kuopiossa: tiistaina 17.3.2020 klo 8.30 – 15.00,  
Presidentinkatu 3. Aamupäivään on mahdollisuus 
osallistua etäyhteydellä ja aamupäivän osuudesta teh-
dään tallenne jonka voi katsoa (https://media.sakky.fi)

Varkaudessa: maanantaina 18.5.2020 klo 8.30 – 
15.00, Osmajoentie 75, A-rakennus pääovi

Iisalmessa: maanantaina 25.5.2020 klo 8.30 – 15.00, 
Asevelikatu 4 

Minkälaista vanhuutta toivot itsellesi ja läheisillesi? 
Miltä oma elämä maistuu – tuntuu – kuulostaa – 
näyttää – tuoksuu? Kaikki toiminta on liikettä! 
Pienimmätkin voimavarat käyttöön! Oman elämäsi 
soittolista? Mikä on sun juttu? Flow! Mitä elämältäsi 
haluat?  

Koulutuksen järjestää Parasta Pohjois-Savoon! –hanke 
yhdessä Savon ammattiopiston kanssa.

ILMOITTAUTUMINEN: www.sakky.fi/vanhusteema
Kuopio 17.3 päivään ilmoittautumiset viimeistään 
29.2.2020 mennessä.

Varkaus 18.5 päivään ilmoittautumiset viimeistään 
4.5.2020 mennessä. 

Iisalmi 25.5 päivään ilmoittautumiset viimeistään 
9.5.2020 mennessä.

KOULUTUS ON MAKSUTON!

Lisätietoja: Merja Laitinen p. 044 785 8804

Ohjelma
8.30 – 9.00 
Aamukahvi ja päivään virittäytyminen
9.00 – 11.00 
Ajatuksia kinestetiikasta, luovuudesta ja taidelähtöi-
sestä työskentelystä ikääntyvien parissa
11.00 – 12.00 
Lounastauko (omakustanteinen)
12.00 -14.30
Ajatuksista käytäntöön – voimavarat käyttöön kineste-
tiikan ja luovien menetelmien keinoin
14.30 – 15.00
Päivän yhteinen koonti: Mitä reppusi nyt sisältää?

YKSILÖLLISYYS, INHIMILLISYYS JA  
LAATU VANHUSTYÖSSÄ

KOULUTUS 
TEKEE 
HYVÄÄ.
LÄPI 
ELÄMÄN.

IDEOITA JA INNOSTUSTA TULEVAISUUTEEN: WWW.SAKKY.FI

#SAKKY
SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
PL 87, 70101 Kuopio | Puh. 017 214 3000

Teemapäivä ikääntyvien parissa työskenteleville ja omaishoitajille:  
Se on niin pienestä kii - voimavaroja liikkeestä ja luovuudesta
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Lauantaina 18.1.2020 kokoontui iloinen jouk-
ko vapaaehtoisia Kuopioon Muistiyhdistyk-
sen tiloihin vapaaehtoistoimijoiden koulu-
tukseen. Paikalle oli ennättänyt reipas pa-

rinkymmenen vapaaehtoisen joukko ympäri 
Pohjois-Savoa.

Haastetta tapaamiselle loi julkisten kulkupelien haas-
tavat aikataulut, mutta niin vaan saimme paikalle kaik-
ki halukkaat.

Vapaaehtoisuus on iloinen asia ja 
sen kyllä huomasi paikalle tul-
leista. Muistiasiat ovat joskus 
hankalia ja haastaviakin näin 
työntekijän silmin katsottuna. Se 
on kuitenkin meille työntekijöille 
erittäin voimaannuttavaa, kun va-
paaehtoiset ovat niin ihanan simp-
peleitä ja heidän katsantokantan-
sa on niin arkinen. On suuri kun-
nia, kun saa viettää aikaa näiden 
arjen sankareiden kanssa ja oppia 
uusia asioita.

Tälläkin kertaa kokeilimme kou-
lutuksessa toiminnallisuuden 
kautta osallisuuden ja yhteenkuu-
luvuuden vahvistamista. Lähdimme matkaan aivo-
matkalaukun kera ja mietimme yhdessä aivoterveelli-
siä valintoja. Sanna haastoi isolla sydämellä osallistu-
jia miettimään arjen valintoja ja kyllähän siitä 
mielenkiintoisia keskusteluja virisikin ja toivon mu-
kaan jokainen sai omaan reppuunsa aivomatkalaukun 
sisältöjä.

Ja visailu olikin kuin suora aasinsilta seuraavaan toi-
minnallisuuteen, joka olikin ruokailu. Mitä syömme ja 
miten syömme, sen päätimme konkretisoida. Tällä 
kertaa jokainen pääsi osallistumaan, sillä valmistim-
me lounaan itse. Jokaiselle oli oma tehtävänsä ja näin 

valmistui maittavat salaatit ja kauniisti katettu ruoka-
pöytä. Mutta parasta oli tekemisen riemu. Yhdessä te-
keminen, yhdessä syöminen, yhdessä oleminen sai po-
sitiivista palautetta ja tunnelma oli enemmän kuin ko-
toinen, olimme yhtä suurta perhettä. Tätä tehdään 
toistekin!

Loppupäivämme kului keskustellen muistisairaan 
kohtaamisen herättämistä kysymyksistä. Usein ole-

tamme asioita, mikä ei ole paha 
asia, jos sen tiedostamme, em-
mekä tee olettamuksistamme to-
siasioita. Oli mielenkiintoista 
keskustella siitä, miten kukin 
näkee asioita ja miten kukin suh-
tautuu asioihin. Me olemme 
kaikki vain ihmisiä ja inhimilli-
syys on osa meidän kokemuk-
siemme summasta. Kuitenkin 
on hyvä keskustella asioista ja 
näin avartaa omia näkökantoja, 
oppia huomaamaan, että koli-
kolla on aina kaksi puolta, olipa 
kyse mistä tahansa asiasta. Va-
paaehtoisemme on kaikkine ko-
kemuksineen todella rikas jouk-
ko ja kun mietimme kohtaami-
sia, niin silloin tärkeää on asettaa 

kaikki samalle viivalle ja keskittyä inhimilliseen ar-
vostavaan kohtaamiseen, olipa vastassa kuka tahansa.

Ja kotiin lähdön aikaan halauksista ei vaan meinannut 
tulla loppua, mikä olikin paras kiitos päivästä! Näin 
meillä vapaaehtoisten kanssa. 

Vapaaehtoistoimijoita kiittäen 
vertaistoiminnanohjaajat Tarja ja Sanna.

Vapaaehtoiset 
yhdistyksemme 
voimavara
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Optia IBAN FI81 46002120008950 Varsinainen jäsen  20 euroa  
Nimi- ja osoitetiedot: 
 
 

Perhejäsen    10 euroa  
Nimi- ja osoitetiedot: 
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Muistiyhdistysten
VALTAKUNNALLISET 
JÄSENEDUT 2020-2021

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 €

-15%

väh. 
-15%

1.kk
0 €

-20%
-10%

-10%

DementiaOnlineShop.com on senioreiden ja muistisairaiden 
sekä heidän läheistensä verkkokauppa. Löydät sieltä tuottei-
ta, jotka helpottavat arkea. Muistiyhdistysten jäsenille kaikis-
ta tilauksista -15%.

Holiday Club tarjoaa kylpylälomia ja loma-asuntoja. Muistiyh-
distyksen jäsenille väh. -15% kylpylähotellien, Villas-huoneis-
tojen sekä loma-asuntojen hinnoista. Loma-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 laitteen 1. kk vuokrahinta 0 €. Vuokrahinta normaa-
listi 29,50 €/kk.

Suvanto Care tuottaa tilannetietoa asukkaan hyvinvoinnista 
kotihoivan ja läheisten tueksi. Muistiyhdistysten jäsenille 
-20% Suvanto Kotona ja Suvanto Mukana -palvelujen aloi-
tusmaksuista sekä -10% Suvanto Videopuhelu ja Suvanto 
Lääkemuistuttaja -palvelujen aloitusmaksuista.

Ettonet on erikoistunut seniorikalusteisiin ja apuvälineisiin, 
kiireetöntä asiakaspalvelua unohtamatta. Muistiyhdistysten 
jäsenille -10% normaalihintaisista apuvälineistä ja kalusteis-
ta.

••LISÄTIETOJA SEURAAVALLA SIVULLA

Puhti Lab on palvelu oman terveyden ja hyvinvoinnin seuran-
taan. Puhdin testipaketit antavat laboratoriokokeiden kautta 
kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten keho voi. Muistiyhdistys-
ten jäsenille -20% D-vitamiini- ja B12-TC2 mittauksista sekä 
-10% muista testipaketeista.

jopa
-20%
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Muistiyhdistysten jäsenet saavat tilaukset postikuluitta.
- Mene osoitteeseen www.apteekkituotteet.fi
- Valitse haluamasi tuotteet ja paina jokaisen kohdalla ”Lisää ostoskoriin”
- Kun olet valmis, klikkaa oikeasta yläkulmasta ”Ostoskori”
- Tarkista tilauksesi, kirjoita ”Kuponkikoodi”-kohtaan MUISTIAPTEEKKI, paina ”Tilaa”
- Täytä yhteystietosi ja paina ”Seuraava”
- Paina viimeiseksi ”Osta nyt”, jonka jälkeen pääset maksamaan

Alla mainitut jäsenedut koskevat kaikkia Muistiliiton jäsenyhdistysten jäseniä.
Kaikki jäsenedut ovat lunastettavissa internetissä, osa myös puhelimitse tai sähköpostitse.

Jäsenedun lunastamiseen ei tarvita jäsenkorttia.

Muistiyhdistysten jäsenet saavat kaikista tilauksista -15%.
- Mene osoitteeseen www.dementiaonlineshop.fi
- Valitse haluamasi tuotteet ja paina jokaisen kohdalla ”Lisää ostoskoriin”
- Kun olet valmis, klikkaa oikeasta yläkulmasta ”Näytä ostoskori”
- Tarkista tilauksesi ja kirjoita ”Anna kuponkikoodi” -kohtaan MUISTIKAUPPA ja paina ”Tilaa”
- Täytä yhteystietosi, valitse toimitus- ja maksutapa, ja paina aina välissä ”Seuraava”
- Paina viimeiseksi ”Osta nyt”, jonka jälkeen pääset maksamaan
- TAI tilaa s-postitse info@dementiaonlineshop.com tai puhelimitse 010-322 7870 (klo
9-16)

Muistiyhdistyksen jäsenet saavat vähintään 15% alennuksen kylpylähotellien, Villas-huoneis-
tojen sekä loma-asuntojen hinnoista:
- Mene osoitteeseen www.holidayclubresorts.com/fi
- Kirjoita ”MUISTI15” kohtaan ”Onko sinulla kampanjakoodi?”
- Valitse haluamasi kohde, tulo- ja lähtöajat
- Valitse kuinka monta aikuista ja lasta matkalle lähtee
- Valitse ”Hae kohteet” ja suorita tilaus loppuun

Muistiyhdistysten jäsenille Memoera Trainer -laitteen ensimmäisen kuukauden vuokrahinta 
on 0 €.
- Tilaa joko puhelimitse (p. 044 405 0400), s-postitse (info@solentium.fi) tai verkossa:
- Mene osoitteeseen www.memoera.fi
- Valitse sivun ylälaidasta ”Tilaa koekäyttö”
- Täytä tilauslomake ja kirjoita jäsennumerosi tilauslomakkeen ”Lisätiedot”-

kenttään
- Tilaa
Muistiyhdistysten jäsenet saavat 20% alennuksen Suvanto Kotona ja Suvanto Mukana -palve-
lujen aloitusmaksuista sekä 10% alennuksen Suvanto Videopuhelu ja Suvanto Lääkemuistut-
taja -palvelujen aloitusmaksuista. 
- Tilaa joko:

sähköpostitse: myynti@suvantocare.fi
puhelimitse: 040 6533 222

- Mainitse tilauksen yhteydessä oman jäsenyhdistyksesi nimi
- Lue lisää palveluista osoitteessa www.suvantocare.fi

Muistiyhdistysten jäsenet saavat 10% alennuksen normaalihintaisista apuvälineistä ja 
kalusteista Ettonetin myymälöissä ja verkkokaupassa:
- Myymälöiden yhteystiedot löytyvät www.ettonet.fi -verkkosivuilta.
- Verkkokauppatilauksessa valitse haluasi tuotteet ja siirry ostoskoriin oikeasta yläkulmasta
- Kirjoita "MUISTI" kohtaan "Käytä kuponki"
- Suorita tilaus loppuun
- Tilauksen voi tehdä myös s-postitse ruskeasuo@ettonet.fi tai puhelimitse 040 511 1118

Muistiyhdistysten jäsenet saavat 20% alennuksen D-vitamiini- ja B12-TC2 mittauksista 
sekä 10% alennuksen muista testipaketeista:
- Mene osoitteeseen www.puhti.fi
- Valitse haluamasi testi(t) kohdassa "Tuotteet"
- Käytä D-vitamiini- ja B12-TC2 mittauksia tilatessasi etukoodia muistiliitto20
- Muissa testipaketeissa etukoodi on muistiliitto10
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Muisti- ja vertaistukiryhmiin voi tulla 
muistisairas yksin tai yhdessä läheisen 
kanssa. Vertaistuen lisäksi muistiryh-
mässä tuetaan muistia mukavan yhdes-

säolon merkeissä muistijumpalla sekä erilaisilla har-
joitteilla. Läheisen vertaisryhmässä taas haetaan voi-
mavaroja arkeen ja jaetaan kokemuksia keskustellen 
vertaisten kanssa.

Muisti- ja vertaistukiryhmiä toimii seuraavilla paikka-
kunnilla: Iisalmessa, Juankoskella, Kaavilla, Keite-
leellä, Kuopiossa, Lapinlahdella, Leppävirralla, 
Pielavedellä, Siilinjärvellä, Suonenjoella sekä Var-
kaudessa.

Muistisairaiden lapsille on myös oma vertaistukiryh-
mä Kuopiossa. Muistiluotsilla toimii myös Iisalmessa 
ja Kuopiossa ryhmät niille läheisille, joiden puoliso on 
laitoshoivassa tai edesmennyt. 

Lisätietoja ryhmistä ja niiden aikatauluista saat ohjaa-
jiltamme. Yhteystiedot löydät Muistikukko -lehden 
takakannesta.

Kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin 
– ota rohkeasti yhteyttä!

Tiia Toivanen

 
Pohjois-Savon Muistiluotsilla toimii muisti- ja 
vertaistukiryhmiä eri puolilla Pohjois-Savoa. 

Voimaa vertaisuudesta

Varkaus
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Muistin eväät – toimintaa ruuan 
voimalla -hanke: 
Tarpeellista vai 
turhanpäiväistä?

Muistin eväät -hanke on tullut päätök-
seensä. Hankkeen toiminnassa on 
nostettu keskiöön ravitsemustilan ja 
ravitsemushoidon ja -ohjauksen mer-

kitys ikääntyneen ja muistisairaan ihmisen tervey-
delle, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. Muistin 
eväät -hankkeen (2018–2019) toiminnan perustana 
on ollut edeltävässä Elä unoha evväitä -hankkeessa 
(2014–2017) kehitetty Muistin eväät – ravitsemus-
kuntoutus-malli, jota on juurrutettu pääasiassa 
osaksi Kuopion kaupungin kotihoidon käytännön 
toimintaa vajaaravitsemuksen ehkäisemiseksi. Li-
säksi toimintamallia on levitetty kuntien matalan 
kynnyksen neuvonta- ja palvelupisteisiin Iisalmessa, 
Kuopiossa ja Varkaudessa sekä Ylä-Savon  SO-
TE kuntayhtymän kotihoitoon. 

Ikääntyneen ravitsemuskuntoutus sisältää ravitsemus-
tilan arvioinnin ravitsemushoidon suunnittelua, toteu-
tusta ja seurantaa varten. Kotihoidon hoitaja havain-
noi päivittäin asiakkaansa ruokailun onnistumista, 
syötyjen ruokien määrää ja laatua sekä säännöllisesti 
painon muutoksia ja virheravitsemuksen riskiä. Ravit-
semuskuntoutuksessa korostetaan muistisairaan ihmi-
sen ravitsemushoitoa laaja-alaisena näkemyksenä hoi-
tosuunnitelmassa. Lisäksi painotetaan hyvää havain-
nointia ja kohtaamista: Aito läsnäolo hetkessä on 
erittäin merkityksellistä!  
Hoitajan työvälineinä ovat muistisairaan ihmisen elä-
mäntarinan tunteminen ja ravitsemussuositusten kes-
keisten asioiden osaaminen. Päivä- ja ateriarytmin se-
kä mieliruokien ja -juomien tunteminen, vaikka elä-
mäntarinaan tutustumisen kautta, voi edistää 
normaalia ravitsemustilaa. Hoitaja tarkistaa ruokien 
tuoreuden ja ruokaostosten pakkausmerkinnät. Muita 
ravitsemushoidossa huomioitavia seikkoja ovat lii-
kunta – erityisesti lihasvoiman ylläpitäjänä – vireys ja 
mieliala, kivut ja muut vaivat, kuten suunterveys ja 
ummetus, sekä sairauksien hoito ja lääkkeiden yhteis-
peli ravinnon kanssa. 

Itsenäisen toimimisen tukeminen on tärkeää muisti-
sairaan ihmisen päivittäisessä arjessa.  
Jos kotona asuva ikääntynyt ei pääse enää itse kaup-
paan, selvittävät esimerkiksi ruokamainosten katse-
lu paperi- tai digikuvista ja keskustelut hoitajan kans-
sa tämän päivän elintarvikevalikoimaa. Hoitajan on 
tärkeä perustella toimintakykyä tukevat ruokavalin-
nat. Ruuanhankinnassa keskeistä on myös ruokailijan 
tyytyväisyys mahdolliseen kotiateriapalveluun.
Pääaterioiden, jälkiruokien, aamu-, väli- ja iltapalojen 
sekä juomien valmistusta tuetaan tarpeen mukaan. 
Monipuolisuutta ja ruoka-aineiden suhteellisia määriä 
korostavan annosmallin ajatus on tärkeää huomioida 
myös välipalojen koostamisessa, sillä pääaterioiden 
koko herkästi pienenee ruokahalun heikentyessä. Ruu-
an rakennetta voidaan muokata sopivaksi ennen syön-
tiä ja ravitsevuutta voidaan täydentää tavanomaisil-
la elintarvikkeilla.
Ruokailuhetkien miellyttävät keskustelunaiheet ja 
niistä syntyvät mielikuvat ja muistot, jotka linkittyvät 
tarjolla olevaan ateriaan, voivat edistää ruokaha-
lua. Laulaminen ja/tai musiikin kuuntelu ennen ruo-
kailua ja taustamusiikki ruokailun aikana voivat myös 
virkistää niin, että ruoka maistuu paremmin. Huomion 
kohteina ruokailussa ovat annoksen kokoaminen an-
nosmallin ja ruokailijalle sopivan annoskoon mukaan. 
Lisäksi aterian osien nimeäminen ja kuvailu ais-
tien avulla voivat herättää kiinnostusta annokseen. 
Ruokailuhetken viihtyisyydellä on vaikutusta syödyn 
ruuan määrään, minkä vuoksi on hyvä huomioida siis-
teys, tuuletus, valaistus ja kaunis kattaus.
Muistin eväät -hankkeen toiminnan keskeiset tulokset 
ovat (i) suunnitellut, toteutetut ja osallistujapalauttei-
den avulla arvioidut Muistin eväät -ravitsemuskoulu-
tukset julkiselle vanhusten hoivapalveluja tuottavalle 
toimijalle, (ii) ikääntyneille ja muistisairaille ihmisille 
kohdennetut avoimet tai suljetut tapahtumat, joissa 
on luennoitu ja keskusteltu ruuasta ja kunnosta tervey-
den, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja 
säilyttämiseksi, ja (iii) kehitetty ravitsemusmateriaali 



Pohjois-Savon Muistiluotsi 1/2020

15

Muistin eväät -koulutuksissa ja tapahtumissa jaetta-
vaksi tukemaan ikääntyneen ja muistisairaan ihmisen 
ruuanhankintaa, ruuanvalmistusta ja ruokailua koto-
na. Materiaali on kokonaisuudessaan saatavana verk-
kosivulta	(muistaevaat.fi)	ja	sen	saatavuutta	voi	tie-
dustella myös painettuina tai tulostettuina versioina 
(psmuisti.fi).		
Lämmin kiitos jokaiselle ryhmähetkiin ja muihin ta-
pahtumiin osallistuneelle ihmiselle: Kohtaamisem-
me ovat olleet hyvin miellyttäviä ja antoisia – huumo-
rin kukka on myös kukkinut! Suuri kiitos hankkeen 
yhteistyökumppanille Kuopion kaupungin kotihoidol-
le ja sen lähi- ja sairaanhoitajille sekä esimiehille mer-

kityksellisestä yhteistyöstä ikääntyneen ja muistisai-
raan ravitsemusterveyden, toimintakyvyn ja hyvän ar-
jen edistämiseksi. 

Hyvää ruokahalua ja vointia jokaiselle!

Tarja Puustinen
TtM, ravitsemusterapeutti 
Muistin eväät -hankkeen projektipäällikkö
Pohjois-Savon Muisti ry
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Kuopion seutu

Juankoski (SPR:n tilat, Poikkitie 5 L 1)
TI 11.2. klo 13-14:30
TI 10.3. klo 13-14:30
TI 14.4. klo 13-14:30
TI 12.5. klo 13-14:30 

Kaavi (Nuorisotalo, Kunnantie 4)
TI 11.2. klo 10-11:30 
TI 10.3. klo 10-11:30 
TI 14.4. klo 10-11:30 
TI 12.5. klo 10-11:30

Karttula (Jussintupa, Kissakuusentie 6)
KE 29.1. klo 13-14:30
KE 26.2. klo 13-14:30
KE 25.3. klo 13-14:30
KE 22.4. klo 13-14:30
KE 27.5. klo 13-14:30

Kuopio, yhteistyössä kaupungin asukastupien kanssa
KE 11.3. klo 12-13:30 Koillistuuli 
(Saarijärventie 9, sisäänkäynti Salen alapihalta)
KE 15.4. klo 12-13:30 Länsi-Puijo 
(Rypysuontie 68)
KE 13.5. klo 11-12:30 Neulastupa 
(Juontotie 6)

Maaninka (Päivilän kerhohuone, Ollintie 16)
KE 12.2. klo 13-14:30 
KE 11.3. klo 13-14:30
KE 8.4. klo 13-14:30 
KE 13.5. klo 13-14:30

Muuruvesi (Muuruveden kylätalo, Rantatie 9)
TO 20.2. klo 10-11:30
TO 19.3. klo 10-11:30
TO 23.4. klo 10-11:30
TO 28.5. klo 10-11:30

Nilsiä (Asukastupa Leivontupa) 
TI 25.2. klo 10-11:30
TI 31.3. klo 10-11:30
TI 28.4. klo 10-11:30
TI 26.5. klo 10-11:30

Riistavesi (Osuuspankin kerhohuone, Keskustie 20)
TO 20.2.  klo 13-14:30
TO 19.3. klo 13-14:30
TO 23.4. klo 13-14:30
TO 28.5. klo 13-14:30

Siilinjärvi (Kunnantalo, Kasurilantie 1, 
alakerran kerho tilat)
TI 25.2. klo 13-14:30
TI 24.3. klo 13-14:30
TI 28.4. klo 13-14:30

Tervo (Parkkimäen kerhohuone, Tervontie 12)
TI 15.1. klo 12-13:30
TI 18.3. klo 12-13:30
TI 8.4. klo 12-13:30

Tuusniemi (Tuusniemen virastotalo, 
Keskitie 22, parkkipaikan puoleinen päätyhuoneisto)
MA 13.1. klo 13-15
MA 17.2. klo 13-15
MA 16.3. klo 13-15
MA 20.4. klo 13-15

Vehmersalmi (Vehmertupa, Satamarannantie 1)
MA 3.2. klo 11-12:30
MA 2.3. klo 11-12:30
MA 6.4. klo 11-12:30
MA 4.5. klo 11-12:30

Vesanto (Ystävänkammari, seurakuntatalo)
KE 26.2. klo 10-11:30
KE 25.3. klo 10-11:30
KE 22.4. klo 10-11:30
KE 27.5. klo 10-11:30

Varkauden seutu
Varkaus (Yhdistystalo Warikko, Ahlströminkatu 22)
KE 29.1. klo 13-14:30 
KE 26.2. klo 13-14:30
KE 18.3. klo 13-14:30
KE 29.4. klo 13-14:30

Joroinen (Attendo Jalava, Mutalantie 8)
MA 27.1. klo 13-14:30 

MUISTIKAHVILAT KEVÄT 2020
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MA 24.2. klo 13-14:30
MA 30.3. klo 13-14:30
MA 27.4. klo 13-14:30

Leppävirta (Leppärengas, Suomalanpurontie 18)
TI 21.1. klo 13-14:30
TI 18.2. klo 13-14:30
TI 24.3. klo 13-14:30
TI 28.4. klo 13-14:30

Rautalampi (Työväentalo, Kurssilantie 2)
TI 28.1. klo 9:30-11:00
TI 25.2. klo 9:30-11:00
TI 17.3. klo 9:30-11:00
TI 21.4. klo 9:30-11:00

Suonenjoki (Päiväkeskus, Sairaalapolku 3–5)
KE 5.2. klo 13-14:30
TO 12.3. klo 13-14:30
KE 1.4. klo 13-14:30
TO 7.5. klo 13-14:30

Ylä-Savon seutu
Iisalmi (Järjestötalo Vakka, Pohjolankatu 4)
MA 13.1. klo 13-14:30
MA 10.2. klo 13-14:30
MA 9.3. klo 13-14:30
MA 6.4. klo 13-14:30
MA 11.5. klo 13-14:30

Keitele (Vanhustentalon kerhohuone, 
Äyräpääntie 11)
MA 27.1. klo 13-14:30
MA 24.2. klo 13-14:30
MA 23.3. klo 13-14:30
MA 27.4. klo 13-14:30
MA 25.5. klo 13-14:30

Kiuruvesi (Palvelukeskus Virranranta, 
Kuorevirrankatu 13)
KE 15.1. klo 13-14:30
KE 12.2. klo 13-14:30
KE 18.3. klo 13-14:30
KE 8.4. klo 13-14:30
KE 6.5. klo 13-14:30

Lapinlahti (Työväentalo, Kangaslahdentie 24)
TI 28.1. klo 10:30-12
TI 25.2. klo 10:30-12

TI 24.3. klo 10:30-12
TI 28.4. klo 10:30-12
TI 26.5. klo 10:30-12

Pielavesi (Ikälän talo, Toritie 6)
TO 16.1. klo 13-14:30
TO 13.2. klo 13-14:30
TO 12.3. klo 13-14:30
TO 9.4. klo 13-14:30
TO 14.5. klo 13-14:30

Varpaisjärvi (Palvelukeskus Orvokki, 
monitoimitila, Vanhainkodintie 10)
TO 23.1. klo 13-14:30
TO 20.2. klo 13-14:30
TO 19.3. klo 13-14:30
TO 16.4. klo 13-14:30
TO 28.5. klo 13-14:30

Vieremä 
MA 20.1. klo 13-14:30
MA 17.2. klo 13-14:30
MA 16.3. klo 13-14:30
MA 20.4. klo 13-14:30
MA 18.5. klo 13-14:30



18



Pohjois-Savon Muistiluotsi 1/2020

19



 Eija Rytkönen • Kuopio Jenni Ryhänen • Kuopio
  Toiminnanjohtaja  Toimistotyöntekijä     
 puh. 040 526 3481  puh. 040 838 8032

 Kaija Valta • Kuopio  
 Vertaistoiminnan ohjaaja 
 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 

 
 
 

POHJOIS-SAVON 
MUISTILUOTSI
Kuopio
Lapinlinnankatu 2, 70100 KUOPIO
AVOINNA
MA–PE KLO 10–15
Puh. 017 2633 980 
toimisto@psmuisti.fi 
www.psmuisti.fi

Iisalmi
Yhdistystalo Vakka, Pohjolankatu 4, 74100 Iisalmi 
AVOINNA
TI KLO 16.30–18, KE, TO KLO 10–12 
Puh. 044 066 1238 

Varkaus
Yhdistystalo Warikko, Ahlströminkatu 22 78250, Varkaus
AVOINNA
TI–TO KLO 9–12
Puh. 040 556 3586 

Henkilökunta
sähköpostit: etunimi.sukunimi@psmuisti.fi
(ö=o, ä=a)


