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Kevät alkaa pikku hiljaa tehdä tuloaan ja ajatukset suuntaavat jo kohti kesää. Elämme
toistamiseen kevättä, jolloin pitää huomioida turvallisuuden toteutuminen arjessa.

 
Tilanne vaikuttaa tietysti myös työhömme Pohjois-Savon Muistiluotsilla. Olemme kevään

aikana lähteneet kehittämään kaikille avoimia etämuistikahviloita ja -muistitreenejä, joiden
tarkoituksena on ollut tarjota tietoa muistiin ja aivoterveyteen liittyvistä asioista turvallisesti

etäyhteyksin. Olemme myös päässeet järjestämään vertaisryhmille etätapaamisia, joissa
kuulumisten vaihto onnistuu kätevästi kotisohvalta. Toimintaa on siis painotettu

etäyhteyksiin, joista on jäänyt hyvä fiilis. Tästä on hyvä jatkaa!
 

Tulevaa kesää ja syksyäkin täällä kovasti odotellaan ja pian jo suunnitellaan. Tarkoituksena
on touko-kesäkuun aikana jalkautua maakuntiin, joista tulemme ilmoittamaan tarkemmin

lähempänä ajankohtaa. Katsotaan, että mitä kaikkea mukavaa keksitäänkään!
 

Ja tehdäänhän me edelleen sitä kaikille tuttua ohjausta ja neuvontaa. Jos jokin asia
mietityttää, niin rohkeasti ottamaan yhteyttä!  

 
Keväisin terveisin ja tapaamisiin Muistiluotsit

Kevät keikkuen tulevi

 
 Noudatamme ajankohtaisia AVI:n suosituksia. Muistiluotsit tavattavissa ajanvarauksella sekä

etänä. Ryhmätoimintaa järjestetään etäyhteyksin.

Muistiluotsin toiminta



 

Etämuistitreenit ja -muistikahvilat
Tervetuloa osallistumaan kaikille avoimiin etäohjelmiimme!

Ti 6.4. klo 13-14 Etämuistitreeni/ mielen hyvinvointi
Ti 13.4. klo- 13-14 Etämuistikahvila/ liikunta
Ti 20.4. Etämuistitreeni/ aivojen aktivointi

 
  Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin. Ilmoittautumiset ja

lisätiedot sanna.itkonen@psmuisti.fi tai puh. 040 556 3586. Vastauksena saat Teams-
linkin sähköpostiisi, jonka kautta pääset osallistumaan. 

 

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta?
Pohjois-Savon Muisti Ry:ssä sinulla on monia mahdollisuuksia olla mukana

vapaaehtoistoiminnassa omien vahvuuksien ja mielenkiinnon pohjalta! Voit esimerkiksi toimia
aivoterveys- tai muistikummilähettiläänä, kokemustoimijana, vetää harrasteryhmää tai ohjata

vertaisryhmää. 
 

Ota yhteyttä oman alueesi muistiluotsiin ja kysy lisää. Yhteystiedot löydät seuraavalta sivulta.

Ylä-Savon omaishoitajat ja omaishoidosta kiinnostuneet
Ylä-Savon omaishoidon verkoston toimijat järjestävät keväällä 2021 Kysy ja keskustele
omaishoidosta verkossa -tilaisuuden 21.4. klo. 16-17.30. jossa omaistaan hoitavien on

mahdollista kysyä ja keskustella omaisen auttamiseen liittyvistä kysymyksistä ja saada tietoa
tukitoimista. Tilaisuus on osallistujille maksuton, tietoa ja tukea tarjoava kohtaamispaikka.

 
Ilmoittaudu viimeistään viikkoa aikaisemmin, jos tarvitset opastusta osallistumiseen:

 Johanna Nikonen, Pohjois-Savon Omaishoitajat ry
johanna.nikonen@psomaishoitajat.fi tai puh. 050 494 1575 

 
 
 

Ajankohtaista:

 
Muistikukko

Käy lukemassa uusin Pohjois-Savon MuistiKukko lehti : MuistiKukko 

Muistiaktiivien kannanotto yksin asuvien muistisairaiden tilanteesta
Muistiliiton valtakunnallinen Muistiaktiivit-ryhmä on ottanut kantaa yksin asuvien

muistisairaiden diagnoosin saamiseen ja palvelupolun löytymiseen. Lue lisää
 

Elämä on rikas kudelma webinaari
Ikäinstituutti järjestää maksuttoman ja kaikille avoimen webinaarin Zoomin kautta 28.4.2021

klo 13-14. Vetäjänä Ritva Enäkoski. Tutustu
 

mailto:johanna.nikonen@psomaishoitajat.fi
https://asiakas.kotisivukone.com/files/pohjoissavonmuisti.kotisivukone.com/Muistikukko_1_21.pdf
https://www.muistiliitto.fi/fi/muistiliitto/muistiaktiivit/kannanotto-maaliskuu-2021
https://www.ikainstituutti.fi/tutustuttavaksi/
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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

