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Hei ja hyvää alkanutta vuotta 2022!
 

Talvi alkaa kääntyä pikkuhiljaa kevättä kohden ja aurinkokin on jo näyttäytynyt
taivaanrannan takaa useampana päivänä. Koronarajoitukset- ja suositukset

vaihtelevat viikoittain ja niinpä meidänkin on niihin sopeuduttava reaaliaikaisesti.
 

 Tammikuun ajan lähiryhmät olivat toiminnassa tauolla. Helmikuun aikana
käynnistyy hiljalleen niin vertaisryhmät kuin vapaaehtoisten ohjaamat

toiminnalliset ryhmät. Myös kaikille avoin etäohjelma jatkuu läpi kevään muun
toiminnan ohella joka torstai aamu klo 10-11 teams-yhteydellä. Odotamme innolla

kevättä ja toimintojemme aloittamista sekä teidän tapaamisianne ryhmissä ja
toimistoillamme.

 
Suljettujen vertaisryhmien ajankohdista ilmoitamme henkilökohtaisesti
osallistujille. Toiminnallisista ryhmistä ja kaikille avoimesta toiminnasta

tiedotamme nettisivujemme tapahtumakalenterissa. Ota rohkeasti yhteyttä ja
kysy kevään toiminnoista meiltä muistiluotseilta. Olemme teitä varten.

 
 

Työntekijät tavoittaa puhelimella ja sähköpostilla. Sovithan henkilökohtaiset
tapaamiset etukäteen.

 
 

Tapaamisiin!
 

Pohjois-Savon Muistiluotsin väki
 

Muistiluotsin terveiset





 
 
 

Ajankohtaista

Muistisairaan oikeus omaan elämään
Itä-Suomen yliopiston juttu muistisairaan oikeuksista omaan elämään.

Haastattelussa mukana Pohjois-Savon Muisti ry:n kokemustoimija Tuija Alava ja
toiminnanjohtaja Eija Rytkönen.

 
Lue koko haastattelu

Muistimatka
Joko olet käynyt tutustumassa Suomen muistiasiantuntijat ry:n Muistimatka -

välineeseen? Väline tarjoaa niin muistisairaille ja heidän läheisilleen kuin sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisille keinoja ottaa vaikeita asioita puheeksi.

 
Muistimatka sivusto

Cafè Smart -tiedekahvila: Toteutuvatko muistisairaan oikeudet?
Itä-Suomen yliopiston Café Smart -tiedekahvilassa keskustellaan muistisairaiden

oikeuksien toteutumisesta torstaina 10.2.2022 klo 14–15. Keskusteluun osallistuvat
vanhuusoikeuden professori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, yhteiskunnallisen

oikeustutkimuksen professori Kaijus Ervasti ja tutkimusjohtaja Eino Solje neurologian
oppiaineesta Itä-Suomen yliopistosta sekä Pohjois-Savon Muisti ry:n

toiminnanjohtaja Eija Rytkönen.
Tapahtuma toteutetaan studiokeskusteluna verkossa.

 
Lisätietoa ja osallistumislinkki

Suomi.fi
Suomi.fi-verkkopalvelu auttaa erilaisissa tilanteissa olevia kansalaisia ja yrittäjiä.

Suomi.fi kokoaa asioiden hoitamisessa tarvittavat tiedot, toimintaohjeet ja palvelut
yhteen osoitteeseen. Tunnistautuneena voit viestiä eri organisaatioiden kanssa,
antaa ja pyytää valtuuksia sekä tarkistaa omat rekisteritietosi. Tunnistautuminen

tapahtuu pankkitunnuksilla ja on turvallista ja helppoa. Tunnistautumisen
yhteydessä palveluntarjoajalle välitetään henkilötunnus ja nimi. 

 
Suomi.fi sivusto

https://www.uef.fi/fi/artikkeli/muistisairaan-oikeus-omaan-elamaan?fbclid=IwAR3Rxb6_KZCMHW2y16wPmkpfkWJSD4DkMwYA38E1OMAfHUT7fywl-4WwtTg
https://www.muistimatka.fi/
https://www.uef.fi/fi/tapahtuma/cafe-smart-tiedekahvila-toteutuvatko-muistisairaan-oikeudet
https://www.suomi.fi/etusivu/
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Kaija Valta
muistiluotsi

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

Kuopio
Lapinlinnankatu 2

70100 Kuopio

Sanna Itkonen (poissa 28.2. saakka)
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

