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Hei!
 

Hyvää syyskuun alkupuolta! Syksy on lähtenyt käyntiin ja niin myös Pohjois-Savon
Muistiluotsin toiminta eri muodoissaan. Viime viikolla aloitimme keväältä toivottua

etäohjelmaa, joka jatkuu jälleen joka torstai aina joulukuulle saakka!
Etämuistikahviloissa asiaa päivän teemasta vaihtuvien luennoitsijoiden kertomana.

Etämuistitreeneissä monipuolisesti esimerkiksi aivopähkinöitä, muistitehtäviä ja
pieniä jumppatuokioita. Etäohjelma on kaikille avointa, jota pääset seuraamaan

omalta kotisohvalta käsin, tervetuloa!
 

Muistiviikkoa vietetään viikolla 38. Viikon teemana on Hyvää elämää
muistiystävällisessä yhteiskunnassa, jolloin nostetaan esiin erityisesti läsnäolon ja

läheisyyden merkitystä. Muistiviikon aikana järjestämme Teams-yhteydellä
etäluentotapahtuman "Muistiystävällisesti yhdessä" ti 21.9. klo 9.30-16, johon voi
osallistua koko päiväksi tai kuunnella vain yksittäisiä aiheita. Lisäksi muistiviikolla

järjestetään tapahtuma paikan päällä Iisalmessa "Aivojen hyvinvointi ja aivoterveys
arjessa" ma 20.9. klo 17-19. Esitteet muistiviikon tapahtumiin löydät tästä

uutiskirjeestä.
 

Pohjois-Savon Muistiluotsin ryhmätoiminta on käynnistynyt pienissä ryhmissä.
Huomioimme kaikessa toiminnassamme turvallisuuden tarjoamalla maskeja,

käsidesiä ja riittävästi tilaa turvaväleihin. Seuraamme jatkuvasti tilannetta ja teemme
tarvittaessa muutoksia suunniteltuun toimintaan. Tulethan paikalle vain terveenä,

niin mekin!
 

Tapaamisiin!
 

Pohjois-Savon Muistiluotsin väki
 

Muistiluotsin terveiset











 

Pohjois-Savon Muistiluotsin ryhmät syksy 2021

Ylä-Savo
Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi,

Rautavaara, Sonkajärvi ja Vieremä
 
 

Keskinen Pohjois-Savo
Kuopio ja Kuopion maaseutualueet (Juankoski,

Karttula, Maaninka, Muuruvesi, Nilsiä, Riistavesi ja
Vehmersalmi)

Kaavi, Siilinjärvi, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto
 
 

Eteläinen Pohjois-Savo
Joroinen, Leppävirta, Rautalampi, Suonenjoki ja

Varkaus

Ylä-Savo
 
 

Iisalmen toimipiste
Yhdistystalo Vakka, Pohjolankatu 4, Iisalmi

Avoinna arkisin klo 9-12
 

Liikuntaryhmät
 

Pohjois-Savon Muistiluotsin liikuntaryhmät ovat muistisairaille ja heidän läheisilleen
toimintakykyä vahvistavia avoimia ryhmiä. Osallistuminen on maksutonta.

Tervetuloa mukaan!
 
 
 
 
 

Keilaryhmä Iisalmi
Nyt keilataan Iisalmessa! Keilaryhmässä keilataan omien taitojen mukaan ja vietetään

samalla mukavaa aikaa muiden kanssa. Paikalla muistiluotsi tai vapaaehtoinen.
Ilmoittautumiset keilaryhmään viikkoa aikaisemmin ennen ajankohtaa.

 
ke 6.10. klo 14-15
ke 3.11. klo 14-15 
ke 1.12. klo 14-15

 



Vapaaehtoisten vertaisryhmät
 

Hoidamme edelleen
Vertaistukiryhmä on tarkoitettu omaisille, joiden muistisairas läheinen on siirtymässä

tai siirtynyt hoitokotiin tai edesmennyt. Ryhmä kokoontuu Iisalmessa.
 Vertaistukiryhmässä on tilaa uusille osallistujille. Kysy lisää vapaaehtoisohjaaja Maila

Martikainen puh. 040 867 4099 tai muistiluotsi Salla Säisä puh. 044 066 1238
 

Muisti mimmit
Muisti mimmit on toiminnallinen vertaisryhmä työiässä muistisairauteen

sairastuneille naisille. Muisti mimmit suunnittelevat yhdessä heille mielekästä
toimintakykyä ja hyvinvointia vahvistavaa toimintaa.

Ryhmässä on tilaa uusille osallistujille.
Kysy lisää muistiluotsi Salla Säisä puh. 044 066 1238

 

 
 

Toiminnallinen ryhmä Iisalmi
Vapaaehtoisen ohjaama ryhmä, jossa rentoa ja mukavaa tekemistä sekä yhdessä
oloa! Ilmoittautumiset edellisen viikon perjantaihin mennessä ennen ajankohtaa.

 
ke 15.9. klo 13-14 Pelipäivä. Raatihuoneen puisto, Iisalmi

ke 20.10. klo 13-14 Kävelylenkki sauvoilla tai ilman. Lähtöpaikka Iisalmen tori
ke 17.11. klo 13-14 Rentoutusta ja pelejä. Paikka ilmoitetaan myöhemmin

ke 15.12. klo 13-14 Musiikkiliikunta. Paikka ilmoitetaan myöhemmin
 

Ilmoittautumiset ryhmiin puh. 044 066 1238 tai salla.saisa@psmuisti.fi
 

Keskinen Pohjois-Savo

Kuopion toimipiste
Lapinlinnankatu 2, Kuopio
Avoinna arkisin klo 10-15

Maanantaisin vetristely (2 ryhmää), tiistaisin kuntosali (2 ryhmää), muistitreeni- ja
vertaistukiryhmiä muistijunioreille (työikäiset) ja aikuisten lasten etäryhmä

 
Kysy lisää alueen toiminnasta muistiluotsi Kaija Valta puh. 044 779 0606

 
 



Eteläinen Pohjois-Savo

Varkauden toimipiste
Yhdistystalo Warikko, Ahlströminkatu 22,Varkaus 

Avoinna erikseen ilmoitettujen aukioloaikojen mukaan
 
 

Aukioloajat syyskuussa

to 9.9. klo 11-14
ke 15.9. klo 10-14
to 16.9. klo 10-16

ke 22.9. 10-14
to 23.9. 11-14

ti 28.9. klo 10-13
 
 
 
 



 
 
 

Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja
Vie vanhus ulos -kampanja edistää niiden ikäihmisten ulkoilua, jotka tarvitsevat

siihen apua ja seuraa. Kampanjaan voi osallistua jokainen, joka haluaa tehdä hyvää.
Vuosittaiseen kampanjaan kuuluu keskeisesti valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä

vanhustenviikon torstaina valtakunnallisena iäkkäiden ulkoilupäivänä  7.10.2021.
 

Tänä vuonna kampanja on käynnissä 8.9.-8.10.2021 teemalla Yhdessä askeltaen
Kampanja sivuille pääset täältä 

Ajankohtaista

Muistipaneeli: Mikä tukee muistisairaan ihmisen kotona asumista?
Muistiliiton blogissa avataan Muistipaneelin kyselyn vastauksia muistisairaan kotona

asumisen tukemisesta. Kyselyn vastaajina ovat olleet niin muistisairaat itse, kuin
heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Lue lisää tästä.

 
 

Vanhustenviikko ja -päivä
Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä

sunnuntaina, joka on vuonna 2021 sunnuntain 3.10. Sitä seuraava viikko on
vanhustenviikko. Tänä vuonna Vanhustenviikkoa vietetään 3.-10.10.2021 teemalla

Luonto antaa voimaa – Naturen ger kraft. Tapahtuman suojelijana toimii Presidentti
Sauli Niinistö. 

Lisää tietoa vanhustenviikosta ja -päivästä löydät täältä
 

Muistiliiton webinaari
Maailman Alzheimer-päivänä ti 21.9. klo 17-18.30 Muistiliitto järjestää webinaarin
läsnäolosta. Luennoitsijana on ihmislähtöisen kulttuurin valmentaja, muistityön

asiantuntija ja tietokirjailija Taina Semi. Järjestettävä webinaari on kaikille avoin eikä
siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Linkki webinaariin löytyy lähempänä ajankohtaa täältä.

http://www.vievanhusulos.fi/
http://www.vievanhusulos.fi/
https://www.muistiliitto.fi/fi/muistiliitto/ajankohtaista/muistiliiton-blogi/blogikirjoitukset/muistipaneeli-mika-tukee-muistisairaan-ihmisen-kotona-asumista
https://www.muistiliitto.fi/fi/muistiliitto/ajankohtaista/muistiliiton-blogi/blogikirjoitukset/muistipaneeli-mika-tukee-muistisairaan-ihmisen-kotona-asumista
https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko
https://www.muistiliitto.fi/fi/muistiliitto/toiminta/muistiviikko-ja-aivoviikko
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Toimisto 017 263 3980
toimisto@psmuisti.fi

 
Lapinlinnankatu 2

70100 KUOPIO
 
 

www.psmuisti.fi         www.muistiliitto.fi

Kaija Valta
muistiluotsi

p.044 779 0606
kaija.valta@psmuisti.fi

Kuopio
Lapinlinnankatu 2

70100 Kuopio

Sanna Itkonen
muistiluotsi

p.0405563586
sanna.itkonen@psmuisti.fi

 Varkaus 
Yhdistystalo Warikko

Ahlströminkatu 22
78250 Varkaus

Salla Säisä
muistiluotsi

p.0440661238
salla.saisa@psmuisti.fi

Iisalmi
Yhdistystalo Vakka

Pohjolankatu 4, 
74100 Iisalmi

Tietosuojaseloste

Saavutettavuusseloste

https://www.psmuisti.fi/files/pohjoissavonmuisti.kotisivukone.com/Tietosuojaseloste.pdf
https://www.psmuisti.fi/files/pohjoissavonmuisti.kotisivukone.com/Saavutettavuus/Saavutettavuusseloste_6.11.2020.pdf

