
Muistiluotsin kuulumiset

Uusi työntekijä Salla Säisä aloittaa
Iisalmessa

Muistiluotsina 8.2
 

 Salla on koulutukseltaan sosionomi
AMK (palveluohjaus) ja lähihoitaja

(sairaanhoito ja huolenpito). 
Työuraa hänellä

on varhaiskasvatuksesta, ikäihmisten
kanssa työskentelystä sekä

kehitysvammaisten
päivätoiminnasta. 

Salla aloittaa työt 8.2.2021.

Uusi puheenjohtaja Heli
Kekäläinen on aloittanut

tehtävässään!
 

Pohjois-Savon Muisti ry:n uutena
puheenjohtaja on aloittanut Heli

Kekäläinen. Hän työskentelee
Savonia ammattikorkeakoulussa

terveysalalla tutkimus-, kehitys- ja
innovaatioasiantuntijana. Heli on

peruskoulutukseltaan sairaanhoitaja
ja on ollut Pohjois-Savon

muistiyhdistyksen hallituksessa
jäsenenä vuodesta 2018.

Muistiluotsin toiminta
 Viimeisimmän AVI:n päätöksen mukaan koronaohjeistus muistiyhdistyksessä:

Muistiluotsin toimintojen aloitus siirretty myöhempään ajankohtaan.
 Toimintaa siirretään verkkoon ja työntekijät ovat tavattavissa ajanvarauksella ja etänä.

 

Uutiskirje        Helmikuu 2021



Ajankohtaista:

 

Asiaa muistista ja aivoterveydestä - Teams etäluento
Torstai 11.2.2021 klo 11.00-12.30

Järjestäjät: Pohjois-Savon Muistiluotsi ja Varpaisjärvi-talo. 
Luennoitsija: Kaija Valta / Muistiluotsi.

Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella.  Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

 

Muistikukko
Käy lukemassa uusin Pohjois-Savon MuistiKukko lehti : MuistiKukko

Muisti Mimmit
Muisti Mimmit -ryhmä on toiminnallinen, toimintakykyä

vahvistava, vertaisuuteen perustuva ryhmä ja tarkoitettu työikäisenä
muistisairauteen sairastuneille naisille. Jos olet alle 65-vuotias nainen, joka on saanut

muistisairausdiagnoosin työikäisenä, ole rohkeasti yhteydessä oman alueesi muistiluotsiin!
Ryhmä kokoontuu ohjatusti Iisalmessa. 

Tarpeen mukaan aloitamme ryhmät myös Kuopion ja Varkauden alueilla.
 

Etäyhteys vertaiset
Mikäli olet

kiinnostunut
osallistumaan
etäyhteydellä

vertaisryhmään, niin
olethan yhteydessä

Muistiluotsiin!

 

Muistibarometri
Muistibarometrilla on kartoitettu muistisairauksien hoidon ja palveluiden

tilaa ja muutosta kahdenkymmenen vuoden ajan. 
Kansallisen muistiohjelman tavoite on yhteisvastuullisesti muistiystävällinen Suomi.

Käy lukemassa: Muistibarometri

Joroinen osaksi Pohjois-Savoa
Vuoden 2021 alusta alkaen Joroinen kuuluu uudessa maakuntajaossa Pohjois-Savoon.

Näin ollen se on jatkossa osa Varkauden alueen Muistiluotsi toimintaa. 

Haluatko olla mukana vaikuttamassa?
Muistipaneeli on Muistiliiton ylläpitämä sähköinen vaikuttamisalusta, jonka kautta voi jakaa

mielipiteitä ja ajatuksia ajankohtaisista muistisairauksiin ja sairastuneiden palveluihin liittyvistä
asioista. muistipaneeliin

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE4N2Q1YjAtYjgwZS00YWQ0LTg2ZjAtZmYwZWY5MDVkYjVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f88556-637d-4e59-8d48-ece3c80a5210%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b55571-8679-4f7d-a90a-6e24a798cf85%22%7d
https://asiakas.kotisivukone.com/files/pohjoissavonmuisti.kotisivukone.com/MuistiKukko_4_20
https://www.muistiliitto.fi/application/files/8116/1120/9916/Muistibarometri_2020_saavutettava.pdf
http://muistipaneeli.fi/


Muistiluotsi / Pohjois-Savon Muisti ry 
 
 

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

Saavutettavuusseloste

Tietosuojaseloste

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

