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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  Yhdistystalo Vakka
70100 Kuopio  Pohjolankatu 4
    74100 Iisalmi
VARKAUS
Yhdistystalo Warikko 
Ahlströminkatu 22
78250 Varkaus
  Puh. (017) 2633 980 
	 	 toimisto@psmuisti.fi
	 	 www.psmuisti.fi
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Puheenjohtajan kynästä

  

  

 
JJOOUULLUURRUUNNOO  

  

KKaauuppuunnkkii  hheerrääiilleeee  aaaattttooaaaammuuuunn  

rriiiissiippuuuurroott  kkyyppssyyvväätt  kkaattttiillooiissssaa..  

  

LLaappsseett  hhiieerroovvaatt  uunniissiiaa  ssiillmmiiäääänn  

jjäännnniittttääää,,  jjäännnniittttääää  kkoovvaassttii  

ttuulleeeekkoohhaann  ppuukkkkii  

kkiillttttiinnää  kkyyllllää  oonn  oollttuu..  
  

AAaammuu  eetteenneeee,,  kkeelllloo  kkaakkssiittooiissttaa  JJoouulluurraauuhhaann  jjuulliissttuuss  

nnyytt  ssee  ssiitttteenn  vviirraalllliisseessttii  aallkkooii,,  ssaannoooo  iissäännttää  ppiirrttiissssää..  
  

JJoouulluussaauunnaa,,  jjoouulluuaatteerriiaa  

llaappsseett  mmaallttttaammaattttoommiinnaa,,  jjäännnniittttääää..  
  

SSiitttteenn  oovveellttaa  kkuuuulluuuu  kkoopp,,  kkoopp  jjaa  ppuukkkkii  aassttuuuu  ppiirrttttiiiinn  

llaappssiiaa  jjäännnniittttääää  vviieellää  vväähhäänn  

ttuurrhhaaaann  

kkiillttttiinnää  oonn  oollttuu..  
  

LLaasstteenn  ssiillmmäätt  llooiissttaavvaatt  jjoouulluuiillooaa  kkaaiikkiillllee..  
  

  

TToommii  HHeellmmeennssaalloo  

Eveliina Helmensalo, 6 vuotta 

Josefiina Helmensalo, 10 vuotta 

Vuosi 2019 on lopuillaan ja toiminnassa 
suunnitellaan jo kiivaasti vuotta 2020. 
Joulukuussa saamme STEA:n rahoitus-
päätökset tulevalle vuodelle. Olemme ha-

keneet korotusta Muistiluotsitoimintaan sekä uutta 
Toimintaa ja Vertaistukea työikäisille muistisairaille 
(ToiVe) kehittämishanketta työikäisten muistisairai-
den hoitopolun kehittämiseen. Lisäksi haimme mu-
kaan Paikka Auki avustusohjelmaan, jolla työllistäi-
simmen osatyökykyisen henkilön aulaemännäksi yh-
distystalo Vakkaan Iisalmeen. 

Muistiluotsitoiminnassa olemme tänä vuonna ylläpi-
täneet kolmea toimipistettä. Varkauden toimipiste 
avattiin helmikuussa, jossa työskentelevän ohjaajan 
toimialueeseen on kuulunut myös Joroinen. Näin ol-
len Muistiluotsin toiminta pystyy nyt paremmin vas-
taamaan asiakkaiden tarpeisiin. Alueellamme tapahtu-
vaa toimintaa olemme seuranneet reaaliaikaisen säh-
köisen toimintatilasto -ohjelman avulla (kuva).

Yhdistyksemme toimihenkilöille on tämän vuoden ai-
kana tullut lukuisia yhteydenottoja toimialueeltamme, 
koskien muistisairaiden oikeutta vammaispalve-
luihin. Yhteydenotot ovat tulleet niin jäsenistöltä 
kuin ammattihenkilöiltä, jotka työskentelevät 
muistisairaiden kanssa. Yhteydenotot ovat koske-
neet muun muassa toimialueellamme tulleita kiel-
teisiä henkilökohtaisen avustajan ja kuljetustuen 
hakemuspäätöksiä, joissa hakemus on evätty ikään 
tai muistisairausdiagnoosiin vedoten. Muistisai-
raus on etenevä neurologinen sairaus. Muistisai-
raat henkilöt ovat YK:n vammaissopimuksenkin 
nojalla nimenomaan vammaisia, ja että heillä on 
oikeus tulla kohdelluksi vammaisina kuten mui-
denkin	neurologisesti	vammaisten.	Suomi	ratifioi	
YK:n vammaissopimuksen vuonna 2016 ja se si-
too suomalaista lainsäätäjää ja lain soveltajaa. 

Olemme käsitelleet tätä asiaa syksyllä yhdistyksen 
hallituksen kokouksessa. Hallitus päätti, että yh-
distys pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä selvit-
tämään Pohjois-Savon kuntien käytäntöjä vam-
maispalveluiden saatavuudesta muistisairaan hen-
kilön kohdalla.  Olemme lähestyneet asiassa 

eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa ja lähettäneet 
kirjelmän, jossa pyydämme eduskunnan oikeusasia-
miestä ottamaan asiaan kantaa. Kuntatoimijoiden 
kanssa tehtävässä yhteistyössä tavoitteenamme on, et-
tä vammaispalveluiden käytänteet muistisairaiden 
huomioimisessa selkiytyisivät valtakunnallisesti ja 
muistisairaiden tasavertainen kohtelu toteutuisi pää-
töksenteossa.

Kiitämme kaikkia teitä vilkkaasta vuodesta 2019.Toi-
votamme rauhallista loppuvuotta ja tunnelmallista 
joulun aikaa. 

Toiminnanjohtaja Hallituksen puheenjohtaja
Eija Rytkönen Riitta Turjamaa

Pohjois-Savon Muistiluotsi
(tammi-marraskuu)
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Iisalmessa kokoontuu Hoidamme edelleen -ryh-
mä kerran kuukaudessa. Ryhmää ohjaa vapaaeh-
toinen Maila Martikainen, joka kertoo seuraa-
vassa, kuinka ryhmä sai alkunsa ja mikä merki-

tys ryhmällä on ollut osallistujilleen.

” Ryhmämme nimihän muodostui yksinkertaisesti sii-
tä, kuinka omaisten hoito jatkuu edelleenkin läheisen 
jouduttua hoitokotiin. Hoitojakso 24/7 on ohi, mutta 
esim. läheisensä edunvalvonta, hoidon toteutumisen 
valvonta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa, ja mahdol-
linen oma osallistuminen, ulkoilutus ja ruokailussa 
avustaminen mahdollisuuksien mukaan, jatkuu. Sai-
rastunut itsehän ei enää osaa välttämättä sanoittaa aja-
tuksiaan, mutta omainen tuntemisellaan voi kommu-
nikoida vielä pitkään ilmeiden ja eleiden tulkinnal-
laan.
Kuinka ryhmä syntyi? Se syntyi 
jo omaisryhmässä tutuiksi tul-
leiden henkilöiden yhteyden-
otosta. Monen kohdalla elettiin 
24/7 kotihoidon jaksamisen ää-
rirajoilla. Väistämätön oli edes-
sä, hoitajan omankin terveyden 
alkaessa viestittää ylikuormi-
tuksesta. Kaivattiin kipeästi 
vertaistukea, kuinka toiset ovat 
vastaavassa tilanteessa selvin-
neet. Aloitteellemme näytettiin 
vihreää valoa ja niin aloimme kokoontua elokuusta 
2016 alkaen kerran kuukaudessa vapaaehtoisen vetä-
jän toimesta.
Hoidettavan siirtyminen hoitokotiin on myös omaisel-
le tosi suuri muutos ja kriisikin. Toisaalta valtaa suuri 
helpotus, että läheinen on nyt turvassa ja hyvässä hoi-

dossa. Useimmiten, kun hoitajakin on jo iäkäs puoliso, 
jää yksinäisyys, tyhjältä tuntuva koti, tyhjät kädet, 
huoli miten hän sinne uuteen paikkaan sopeutuu jne. 
Kotiin liittyvät asiat, joita on kenties puoliso, tai vaik-
ka yhdessäkin hoidettu, miten niiden kanssa edetään? 
Ruuan laittokin vain itselleen tuntuu niin turhalta eikä 
ruokahaluakaan oikein ole. Ajatukset pyörivät vain 
siinä, että tässäkö tämä nyt oli?
Kokoonnuimme aluksi muistiliiton toimistolla, sitten 
testasimme paikalliset kahvilat ja niiden tarjonnan ja 
jatkoimme keskustelua jossain rauhallisessa paikassa. 
Sitten ryhmäläisiltä tuli ehdotus, että tapaisimme 
myös ruokailun merkeissä, koska olisi niin mukava 
syödä yhdessä, kun se ruuan laitto yksin on joskus niin 
turhauttavaa. Siitäpä siirryttiin seuraavaan ja nykyisin 
vallitsevaan käytäntöön, elikkä kokoonnumme Ilvo-

lanpirtin -palvelutalolle ruokaile-
maan klo.12 ja sen jälkeen olemme 
saaneet heidän vapaa-ajan ohjaa-
jansa Marjutin myötävaikutuksella 
käyttöömme kivan tilan ryhmäkes-
kustelujamme varten. 
Ryhmämme elää siten että moni ha-
luaa vielä läheisensä kuoltua tulla 
muutamia kertoja ryhmään purka-
maan tuntojaan, suruaan ja saamaan 
tutuilta matkakumppaneilta tukea. 
Hänen jätettyään ryhmän tilaa on 
taas uudelle henkilölle tulla tutustu-

maan ja tunnustelemaan voimmeko me antaa sitä tu-
kea, jota hän tarvitsee. Ryhmän kokona on pidetty 
8-10 henkilöä. Silloin on vielä jokaisen mahdollisuus 
halutessaan tulla kuulluksi. Jokainen kertoo itsestään 
ja tilanteestaan vain sen minkä haluaa, voi olla myös 
vain kuulijana, mutta tietysti jokaista sitoo vaitiolo-

Elämää eivät ole eletyt päivät, vaan 
tapahtumat, joista syntyy muisto. 
Muistot elävät.
Muistisairaus perheessä ja 
kun elämä muuttuu, jälleen.
Mistä tukea, kun puoliso poistuu jakamasta 
yhteistä arkea? 
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Elämää eivät ole eletyt päivät, vaan 
tapahtumat, joista syntyy muisto. 
Muistot elävät.

velvollisuus käydyistä keskusteluista.
Vapaaehtoisena vetäjänä olen perehtynyt muistisai-
rauteen kokemuk-
sellani omaishoita-
juudesta, ja tietysti 
kaiken hakemani 
tiedon kautta. Olen 
kiitollinen yhteis-
työstä Tarjan kanssa 
koska häneltä saan 
mm. vinkkejä virik-
keiden ja virkistys-
toiminnan lisäämi-
seen ryhmässäni. 
Ryhmäni antama pa-
laute ja innokas osal-
listuminen ovat pa-
ras palkka vapaaeh-
toistyöstä.
Tarvetta vastaavalle 
ryhmälle olisi var-
maan muuallakin, jotenka pistäkääpä asian omaksen-
ne tuntevat vapaaehtoiset toimeksi!
Terveisin: Maila”

Yhteydenotot: Maila, 0408674099 
tai Tarja 0440661238

Muistot elävät.
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Toisinaan mietin, että miksi juuri minulle on tullut muistisairaus 

ja vielä työikäisenä? Sitten ajattelen, että miksipä ei. Ei meistä 

kukaan pääse valitsemaan sairauksiaan, eikä kukaan voi sanoa, 

että minulle se ei tuo muistisairaus koskaan iske. 

Olen keski-ikäinen, mukavan näköinen ja kauniisti 

pukeutunut nainen, kukaan ei voisi minua 

katsoessani ajatella minulla olevan 

muistisairauden. Kaiken varalta olen kuitenkin 
kirjoittanut kukkarooni lapun, jossa lukee nimeni, 

osoitteeni, puhelinnumeroni ja läheiseni 

yhteistiedot sekä sen, että minulla on 

muistisairaus. 

Oletko muuten koskaan ajatellut, että 

en tahallaan ole muistamatta asioita, 

joita juuri äsken minulle sanoit? Oletko 

miettinyt, miltä minusta tuntuu 
hämmästynyt kysymys, että etkö 

muista, vastahan minä sanoin sen…

Ymmärrätkö, että minä niin kovasti 

haluaisin muistaa. 

Tiedän herra Alzheimerin seuraavan 
minua lopun elämäni. Joskus sanon 

hänelle, että sen kun seuraat, mutta 

minä menen edellä ja sinä tulet perässä. 

Hän tuntuu ymmärtävän paikkansa ja 

minä koen eläväni hyvää omannäköistä 

elämääni. Diagnoosin saatuani päätin, 

että en anna tämän hidastaa elämääni. 
Ajattelin vain lisätä luistoa suksieni 

pohjiin ja lasketella täysillä jokaisesta 

hetkestä nauttien. Joskus 

vihastuessani kyllä toivon, että herra 

Alzheimer perässä hiihtäessäni vaikka 

kaatuisi jossain isossa mäessä ja 

halkaisisi päänsä… En ole varma, 
soittaisinko hänelle apua… 

Joskus väsyneenä kun sanat katoilevat, minua 

pelottaa sairauden eteneminen. Tuleeko aika, että 

en saa enää ilmaistua ajatuksiani, tunteitani… 

Silloin kun kerron asioita ja etsin sopivaa sanaa, niin älä 

keskeytä. Minulla on omat aivot ja oma ajatus, jota sinä 

et voi tietää. Haluan itse ilmaista asian omalla tavallani. 

Tuntuu pahalta, jos keskeytät. Vaikka tiedänkin sinun 

haluavan vain auttaa. 

Olen usein ajatellut, että pitääkö minun ymmärtää 

heitä, jotka eivät ymmärrä minun sairauttani? 
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Nämä taitavat kädet ovat tehneet paljon käsitöitä ja 

istuttaneet kukkia,  hoitaneet siskon lapsia ja laskeneet rahoja 

työvuosina. Ovat silittäneet hellästi sylissä kehräävää kissaa. 

Näiden käsien omistaja on hoitanut pikkusiskoja ja lypsänyt 
lehmiä lapsesta asti, istuttanut kuusentaimia ja ommellut 

oman hääpuvun. 

Näiden käsien omistaja on ihmetellyt uutta elämää 
sylissään. 

Ovat leiponeet erräänkin pullan lapsille ja 
lastenlapsille. 

Lapin vaelluksilla nämä kädet ovat pidelleet kuksaa, 
karttaa ja kompassia. 

Näiden käsien omistaja on sytyttänyt nuotion ja nauttinut 
tulen äärellä istumisesta. 

Näillä käsillä on pyöritelty pieniä lapsia ja syötetty pikku 
vasikoille maitoa tuttipullosta. 

Näillä käsillä on lohdutettu surevia ja pidetty kuolevaa äitiä 
kädestä kiinni. 

Koululaisena nämä kädet ovat pelänneet opettajan 
karttakeppiä. 

Nämä kädet ovat kitkeneet lanttu- ja 
porkkanapenkkiä loputtomiin. 

Näillä käsillä on kirjoitettu lehtijuttuja ja runoja 
ystävien syntymäpäiville. 

Ovat lukeneet paljon satuja lapsille. 

Ovat ottaneet vastaan presidentin myöntämän 
kunniamitalin. Nämä kädet ovat lapsena pidelleet kirjoja, joita piti lukea 

illalla salaa peiton alla. 

Pienenä nämä kädet piirsivät makulatuuripaperiin 
mallinukkeja. 

Ovat kehränneet lankaa ja painaneet kangasta. 

Ovat hoivanneet iäkästä 
muistisairasta läheistä. 

Nämä kädet ovat olleet ahkerat ja saavuttaneet arvostusta työssä. 

Näiden käsien omistaja on nauttinut elämästä. 

Nämä kädet ovat monesti kiittäneet ja rukoilleet. 
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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.

KYS on pitkään järjestänyt Kuopiossa muistisai-
rausdiagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen En-
sitieto -päiviä. Näitä päiviä pidetään yksi keväällä 
ja yksi syksyllä. Tapahtumaan kutsutaan vasta 
diagnoosin saaneet ja heidän läheisensä. Koko päi-
vän kestävä tapahtuma pitää sisällään asiantunti-
jaluentoja mm. tietoa muistisairauksista, käytän-
nön vinkkejä arkeen sekä kokemuksellisia puheen-
vuoroja.

KYS:n ensitieto-päivän paketti on laaja ja se ei ta-
voita kaikkia, tästä syystä on lähdetty miettimään 
paikallisia ensitietopäiviä.  Mm. Lapinlahdella on 
tavoitteena vuoden 2020 aikana käynnistää oma 
paikallinen ensitietopäivä, jossa pilotin käynnistä-
jinä toimivat Lapinlahden geriatri, muistihoitaja 
sekä Pohjois-Savon Muistiluotsin vertaistoimin-
nanohjaaja. Tästä saatuja kokemuksia hyödyn-
täen tavoitteena on jalkauttaa toimintamallia myös 
muihin Pohjois-Savon kuntiin.

Pohjois-Savon Muistiluotsi on toteuttanut jo 
useamman vuoden ajan eri paikkakunnilla vertais-
kursseja, joihin osallistujat tulevat paikallisen 
muistihoitajan ohjaamina. Kurssille kutsutaan se-
kä muistisairauteen sairastunut että hänen lähei-
sensä. Vertaiskurssille osallistuvan muistisairaan 
toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän voi ko-
kea saavansa tukea kurssin tarjonnasta ja vertai-
suudesta. Vertaiskurssi kestää 16 tuntia ja on jaet-
tu neljälle päivälle. Vertaiskurssilla keskitytään 
paikallisiin palveluihin sekä tavalliseen arkeen liit-
tyviin asioihin, kuten liikenne- ja kodin turvalli-
suus, ravitsemus ja liikunta/apuvälineet ja edun-

valvontaan sekä hoitotahtoon liittyviin kysymyk-
siin.

Vertaiskurssille osallistuneet jatkavat kurssin jäl-
keen yhteistä taivaltaan vertaistukiryhmissä. Ver-
taistukiryhmän tavoitteena on vahvistaa vertais-
tuen kautta saatua voimaantumista sekä muistisai-
raille että läheisille. Osallistujat jaetaan kahteen 
ryhmään, näin voidaan tarjota vertaistuen mah-
dollisuutta sekä muistisairaalle että läheiselle. Ver-
taistukiryhmät ovat suljettuja ryhmiä, jonka ta-
voitteena on luoda avoin ja luottamuksellinen suh-
de osallistujien välillä ja vertaistukiryhmän 
päättyessä heillä on mahdollisuus omatoimiseen 
ryhmään. Tärkeintä on kuitenkin saada jaettua 
vertaisten kanssa niitä iloja ja haasteita, mitä uu-
denlainen elämä tuo tullessaan.

Erilaista muistiyhdistyksen tuottamista tukimuo-
doista voi kysellä Muistiluotsin toimijoilta (yhteys-
tiedot lehden takasivulta).

Mistä tukea, kun muistisairaus 
tulee osaksi arkea?
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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 yh-
teyttä!

Tiia Toivanen

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

Voimaa vertaisuudesta
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Kiitokset jäsenille ja yhteistyökumppaneille 
kuluneesta vuodesta! 

 
Hyvää Joulua  

ja  
Onnellista Uutta Vuotta! 
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JJOOUULLUUPPUUUUSSSSAA  
  

  
KKuuiisskkee  kkuuuulluuuu  jjoouulluukkuuuussssaa  

vviihhrreeäässssää  jjoouulluuppuuuussssaa..  
SSeekkää  llaauuttaallaattttiiaallllaa  

jjoouulluukkuuuusseenn  ssuuuurreenn  aallllaa..  
  

SSiippiinnääää  jjaa  kkuuiisskkeettttaa  
ppöörrrrööhhäännnnäänn  hhuuiisskkeettttaa,,  

nnaakkeerrrruussttaa  ppiieenniieenn  
tteerräävviieenn  hhaammppaaiiddeenn..  

  
OOmmeennaassttaa  hhääiippyyii  ppaallaa——  

kkuurrrree  ssaallaakkaavvaallaannaa  
aahhmmii  sseenn  jjaa  ttooiisseennkkiinn,,    
mmaaiissttooii  mmyyööss  ppiippaarriinn..  

  
JJoouulluuppuuuussssaa  kkoorrkkeeaallllaa  
aaiivvaann  llaattvvaattäähhddeenn  aallllaa  
oollii  oorraavvaallllaa  ttaallvviippeessää..  

KKeesskkeenn  ttaallvveenn  ttuullii  kkeessää::  
kkuuuussii  ppiirrttttiiiinn  kkaannnneettttiiiinn  

lläämmmmiinn  ppaaiikkkkaa  aannnneettttiiiinn..  
  

NNyytt  kkuurrrree  kkeeiikkkkuuuu  ookkssaallllaaaann  
kkuummmmaasstteelllleenn  mmuuuuttttooaaaann..  

JJoouulluummiieellii  lläämmppööiinneenn  
ttääyyttttääää  ppiieenneenn  ssyyddäämmeenn..  

  

JJaaaannaa  
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Loman järjestää Maaseudun terveys  - ja 
lomahuolto ry yhdessä Kylpylähotelli Kunnonpaikan kanssa Veikkauksen 
tuella. 
 
Loma on tarkoitettu muistiperheille, sairastuneelle ja hänen 
läheiselleen. 
 
Omainen voi hakea lomalle myös yksin. 

€

  OOmmaaiisshhooiittaajjaann  jjaa  hhooiiddeettttaavvaann  lloommaatt  
  

  

 
 Lomalle haetaan täyttämällä MTLH:n lomahakemus. 
 
 Hakemus lomalle tulee palauttaa 3 kuukautta ennen loman alkua 
 suoraan MTLH ry:lle (Ruoholahdenkatu 8, 4 krs. 00180 HELSINKI). 
 
 Myönteisistä lomatukipäätöksistä ilmoittaa MTLH ry lomatuen   
 saajalle noin 2 kuukautta ennen loman alkamispäivää. 

TTuueettuutt  lloommaatt  22002200  
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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)

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

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
MA 24.2. klo 13-14:30
MA 30.3. klo 13-14:30
MA 27.4. klo 13-14:30

MUISTIKAHVILAT KEVÄT 2020
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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
MA 9.3. klo 13-14:30
KE 1.4. klo 13-14:30
TO 7.5. klo 13-14:30

Ylä-Savon seutu

Iisalmi (Yhdistystalo 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 14-15:30
TO 13.2. klo 14-15:30
TO 12.3. klo 14-15:30
TO 9.4. klo 14-15:30
TO 14.5. klo 14-15:30

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

Muutokset mahdollisia ja 
niistä tiedotetaan!

Mikäli oman alueesi kahvila-
tietoja ei tästä löydy, aika ja 

paikka on vielä avoinna.

Seuraa nettisivujamme ja pai-
kallislehtien seurapalstoja!
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Olen Harriet Myllynen, ja aloitin työt 
Ylä- Savon Vakka- hankkeessa loka-
kuun alkupuolella. Olen tehnyt aiem-
min työtä hoitoalalla ja ihmisten paris-
sa siis, ja nyt saan jatkaa ihmisläheistä 
työtä Vakka- hankkeen tiimoilla. Mi-
nut löytää siis Iisalmesta Yhdistystalo 
Vakasta, ja myöskin yhdistyksistä kos-
kevassa toiminnassa Ylä- Savon 
alueella. Iloitsen ihanasta työyhteisös-
tä jonka olen saanut itselleni tämän 
työn myötä, ja on aivan huippua pääs-
tä mukaan kehittämään ja tukemaan 
Ylä- Savon yhdistysten tärkeää toi-
mintaa!

Pakkasen kirpeys kasvoilla,
punainen väri poskipäillä.
Mikään ei voita pientä kävelyretkeä,
illan laskeutuessa yöhön tähtitaivaan alla.

Joulun odotusta, hiljentymistä ja rauhaa odotamme.
Miksi jokainen päivä ei voisi olla lähimmäisen rakkautta?

On yö ja taivaalla on täysikuu,
puut valkoisina hohtavat kauniisti kuun valossa.
Pieni hento lumisade koskettaa valkoista maan pintaa,
huomaan, talvi on kaunis.

Ensilumen odotus hallaöiden jälkeen,
aamuinen kurkistus ikkunasta pihamaalle.
Leikkivät lapset lumen parissa,
ensilumen näkeminen sävähdyttää aina.
Onneksi meillä on vuodenajat.

Tomi Helmensalo



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)

 Eija Rytkönen • Kuopio  
 Toiminnanjohtaja  Toimistotyöntekijä     
 puh. 040 526 3481  puh. 044 066 1238

 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 

 JOULUN  AUKIOLO:  TOIMISTOT KIINNI viikon 52
 
 

POHJOIS-SAVON MUISTILUOTSI

Jenni Ryhänen • Kuopio
Toimistotyöntekijä
puh. 040 838 8032

 
 


