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Viime aikoina Suomessa ja maa-
ilmalla on panostettu vahvasti 
muistisairauksien ennaltaehkäi-
sevään tutkimukseen, varhaiseen 
diagnostiikkaan ja näihin pohjau-
tuviin toimintamalleihin. Tässä 
suomalaisten tutkijoiden siivittä-
mässä nosteessa muistisairauden 
myöhemmät vaiheet ovat jääneet 
turhan vähälle huomiolle. Ennalta-
ehkäisyn mahdollisuudet tulee toki 
hyödyntää ja varhainen diagnos-
tiikka on tärkeää mm. kuntoutuk-
sen ja lääkehoidon vaikuttavuuden 
takia. Lisäksi jokaisella muistisai-
raalla tulisi olla hoito- ja kuntou-
tussuunnitelma, jota päivitetään 
säännöllisesti. 

Vaikka sairauden pysäyttävää 
lääkehoitoa ei ole löydetty, on sil-
ti paljon tehtävissä elämänlaadun 
ja hyvinvoinnin kohentamiseksi. 
Usein ajatellaan, että ei kannata 
tehdä mitään, jos ihminen ei enää 
tuota puhetta tai jos hän ei tunnis-
ta omaisiaan. Hoivakodeissa hoita-
jien lisäksi omaisilla on tärkeä roo-
li, sillä he tuntevat sairastuneen 
elämänhistorian ja luovat turval-
lisuuden tunnetta tuttuudellaan 
sairastuneelle. Yhdistyksen perus-

tehtävänä on tukea muistisairaita 
ja omaisia sairauden kaikissa vai-
heissa. 

Näillä perusteillä yhdistykses-
sä käynnistettiin Kokeva -hanke. 
Hankkeessa kehitetään harjoit-
teita, joilla pyritään hidastamaan 
tiedonkäsittelyn heikentymistä 
sairauden edettyä pidemmälle. 
Tarkoituksena on, että omaiset ja 
vapaaehtoiset tukihenkilöt voisivat 
tehdä näitä harjoitteita yhdessä 
sairastuneen kanssa. Harjoitusten 
avulla pyritään luomaan onnistu-
misen kokemuksia ja tukemaan 
sairastuneen minäkuvaa ja pys-
tyvyyden tunnetta. Nämä asiat, 
tuttuus, turvallisuus, onnistumisen 
kokemus ja läheisyys ovat tärkei-
tä, sillä tunnemuisti säilyy pit-
kään, vaikka myönteisen tunteen 
aiheuttamaa tapahtumaa ei enää 
muistaisikaan. 

Hyvää joulun odotusta toivottaen,

Teija Siipola
toiminnanjohtaja

Pääkirjoitus
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Muistiystävällisen teon 
palkinto Eijalle ja Ninalle 

Muistiviikon teemana tänä vuonna oli Muistiystävälli-
siä tekoja. Pirkanmaan Muistiyhdistys myönsi kunniamai-
ninnan muistiystävällisestä teosta Tampereella toimiville 
muistikoordinaattoreille Eija Huhtamolle ja Nina Paasi-
kalliolle. Perusteluna mm. se, että he ovat vuosien ajan 
ohjanneet aktiivisesti muistiasiakkaitaan yhdistyksen 
toimintaan mukaan. Näin muistiasiakkaat saavat tarvit-
semaansa tietoa ja tukea ja mahdollisuuden osallistua ja 
vaikuttaa.  

Eijalla ja Ninalla on vuosikym-
menten kokemus muistityöstä. Eija 
aloitti hoitajana Koukkuniemessä 
vuonna 1991 ja Nina Sopimusvuoren 
dementiakodissa seitsemän vuot-
ta myöhemmin. Kuluneina vuosina 
on tapahtunut paljon kehitystä. 
Muistisairaudet diagnosoidaan ai-
kaisemmin, jolloin myös diagnoosin 
saaneiden yleiskunto on paljon pa-
rempi kuin menneinä vuosina. Osal-
taan tähän vaikuttaa markkinoille 
tulleet muistilääkkeet, joiden hoi-
tovaste on sitä parempi, mitä ai-

kaisemmin hoito aloitetaan. Myös 
asenteet sairauteen ovat muuttu-
neet. Muistisairaudet mielletään 
sairaudeksi muiden mukana eikä 
sitä enää hävetä siinä määrin kuin 
aikaisemmin. Tiedolla on tässä suu-
ri merkitys, toteavat muistikoordi-
naattorit yhteen ääneen.

Joissakin asioissa on Ninan ja 
Eijan mukaan menty vuosikym-
menten kuluessa taaksepäin. Ko-
dinhoitajan ja kotiavustajan am-
mattikuntaa tarvittaisiin edelleen. 
Heillä oli aikaa ja he auttoivat 

Eija Huhtamo ja Nina Paasikallio

kodin perusaskareissa, mutta nyt 
kotihoito on paljon rajatumpaa, 
hoitajat vaihtuvat ja perheen luo-
na vain piipahdetaan. 

Mennäänkö hoitotyössä eurot 
edellä ja laatuun ei kiinnitetä 
riittävästi huomiota? Hoitotyössä 
muistisairaan kohtaaminen on tär-
keää ja teknologia voi toimia vain 
apuvälineenä. Eija ja Nina pohti-
vat myös viekö teknologia vastuun 
läheisestä, jos siihen luotetaan 
liikaa ja ajatellaan, että hänellä-
hän on kaikki mitä tarvitsee. Onko 

edessämme hyvin varusteltu van-
huus, laitteita on, mutta läheisyys 
puuttuu?

Normaalin arjen jatkuminen on 
tärkeää, korostavat Eija ja Nina. 
Kotona asuvien kohdalla, joil-
la lievä muistisairaus, on kehitys 
mennyt parempaan suuntaan. Hy-
väkuntoisille on tarjolla paljon pal-
veluita ja myös matalan kynnyksen 
palveluita niille, joille anonyymiys 
on tärkeää. Sairauden alkuvaihees-
sa muistisairaan hoitopolku toimii 
hyvin, mutta vaatii oman halun ja 
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uskalluksen lähteä. Myös omalää-
kärijärjestelmän pariin siirtymi-
nen voi olla riski, sillä geriatrinen 
osaaminen terveysasemilla ei ole 
välttämättä kovin hyvin hallussa ja 
työ on kiireistä ja suoritekeskeistä. 
Eijalla ja Ninalla olisi tähän ratkai-
suehdotus: Tampereen kokoisessa 
kaupungissa tarvittaisiin muutama 
terveysasema, jotka olisivat eri-
koistuneet iäkkäisiin ja joissa myös 
vastaanottoaika olisi pidempi. 
Näillä terveysasemilla pitäisi olla 
vahva muistisairauksien tuntemus. 

Muistikoordinaattorimallin toi-
mivuudesta on vahva tieteellinen 
tutkimusnäyttö. Muistikoordinaat-
torit huolehtivat muistipotilaiden 
ja heidän läheistensä tukemisesta 
ja jatkoseurannasta muistisairau-
den diagnoosin jälkeen. Pirkan-
maalla ei ole ymmärretty tämän 
ammattikunnan työn tärkeyttä, 
sillä maakunnassa on vain neljä 
tällä nimikkeellä toimivaa muistia-
lan asiantuntijaa. Eija ja Nina ei-
vät toimi tällä nimikkeellä, mutta 

heidän toimenkuvansa vastaa täy-
sin muistikoordinaattorin työtä.

Eijan ja Ninan mielestä olisi tär-
keää, että muistikoordinaattori 
hoitaisi asiakasohjauksen muisti-
perheissä. Tämä vähentäisi byro-
kratiaa ja selkiyttäisi asiakkaalle 
kuka on vastuuhenkilö ja kehen voi 
olla tarvittaessa yhteydessä. Muis-
tikoordinaattori voisi tehdä myös 
omaishoidontukipäätökset. Tämä 
vaikuttaisi myönteisesti omaisen 
jaksamiseen.

Palkitut muistikoordinaatto-
rit kiittelevät yhdistyksen ilois-
ta ja ystävällistä henkilökuntaa 
sekä yhdistyksen muistihoitajille 
ja koordinaattoreille järjestämiä 
koulutuksia ja vertaistapaamisia. 
Yhdistyksen kanssa kehitetty yhtey-
denottomalli on osa muistikoordi-
naattoreiden työkalupakkia. Eija ja 
Nina toivovat, että muistiasiakkaat 
kiinnittyisivät yhdistyksen toimin-
taan sairauden alusta alkaen, sillä 
myöhemmin kynnys lähteä mukaan 
voi muodostua liian korkeaksi.

Juha Hietaniemen ja Akseli 
Tuurin tekemän tutkimuksen tar-
koituksena oli selvittää Eläkelii-
ton Etelä-Pohjanmaan piirin va-
paaehtoistoiminnan taloudellista 
sekä yhteiskunnallista merkitystä. 
Tämän lisäksi tutkimus käsitte-
lee piirin vapaaehtoistoimijoiden 
kokemia motiiveja ja toimintaan 
osallistumisesta saatuja hyötyjä. 

Sorrin (2005, 126) mukaan va-
paaehtoistoiminnan merkitys on 
löydetty uudelleen viime vuosi-
kymmenien aikana. Tämä voi joh-
tua siitä, että sosiaali- ja terveys-
palveluidemme rajalliset resurssit 
ovat olleet näkyvämmin esillä. Yh-
teiskunnassamme on havahduttu 
väestön ikääntymiseen, kasvavaan 
yksinäisyyteen sekä vanhuspalve-
luiden riittämättömyyteen. Kolmas 
sektori onkin ollut jo pitkään paik-

Vapaaehtoistoiminnan 
merkitys
 

Akseli Tuuri
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Muistiyhdistyksen vapaaehtoiset syysretkellä

kaamassa sosiaali- ja terveyspal-
veluidemme aukkoja. Kolmannen 
sektorin toimijat haluavatkin osoit-
taa työnsä merkityksen, jota myös 
tämä opinnäytetyö tutkii. Yksi tapa 
esittää toiminnan merkitys on arvi-
oida sen rahallista arvoa.

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan 
piirin vuoden 2017 vapaaehtois-
toiminnan taloudelliseksi mer-
kitykseksi laskettiin hieman yli 
1.600.000 euroa. Tähän on las-
kettu mukaan Apunen-toimintaan 
sekä järjestötyöhön käytetyt tun-
nit, jotka kerrottiin 12,44 euron 
tuntiarvolla. 1.600.000 euron ta-
loudellisen kokonaisarvon ulkopuo-
lelle jäi arvio tilastoimattomien 
Apunen-tunneista, joiden arvo oli 
noin 1.116.000 euroa. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin va-
paaehtoistoiminnan merkitystä 
myös itse vapaaehtoisten näkökul-
masta, joka jää usein liian vähällä 
huomiolle. Haastatteluissa vapaa-
ehtoistoimijat kuvasivat saavansa 

toimintaan osallistumisesta monia 
fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia 
hyötyjä. Aineistossa ilmenevät 
hyödyt painottuivat erityisesti 
kahteen teemaan: terveyteen sekä 
sosiaalisiin verkostoihin. Useat 
kertoivat vapaaehtoistoiminnan 
vaikuttavan suoranaisesti yleiseen 
jaksamiseen ja se olikin melkein 
kaikissa haastatteluissa toistuva 
teema. Myös yhdessäolon kuvat-
tiin olevan erittäin tärkeä osa va-
paaehtoistoimintaa ja se auttaa 
vapaaehtoisia jaksamaan. Vapaa-
ehtoiset kokivat toiminnan vai-
kuttavan enemmän psyykkiseen ja 
sosiaaliseen terveyteen kuin fyysi-
seen hyvinvointiin. 

Haastatteluissa ilmeni useita eri 
vapaaehtoistoimijoiden motiiveja. 
Yleisin haastatteluissa ilmennyt 
motivaatiotekijä oli halu antaa so-
siaalista tukea ja lievittää yksi-
näisyyttä. Vapaaehtoistoimintaan 
osallistuminen on myös monelle 
tapa tuoda sisältöä elämään. Monet 

eläkeläiset kaipaavat työelämän jä-
tettyään uudenlaista toimintaa ja 
ikään kuin jatkuvuutta työelämälle. 
Vapaaehtoistoimintaan osallistumi-
sella täytetään työuran loppumises-
ta seurannutta tyhjiötä.

Eläkeliiton vapaaehtoisten vas-
tauksissa korostui enemmän anta-
minen kuin saaminen. Eläkeläisillä 
on vahva halu auttaa heikommassa 
asemassa olevia. Tämän taustal-
la voi olla ajatus siitä, että muita 
auttamalla saa itsekin apua, jos 
tulevaisuudessa on huonommassa 
asemassa. Kristillinen arvomaail-

ma, jossa kehotetaan kohtelemaan 
muita niin kuin heidän haluaa koh-
televan itseään, on vanhempien 
sukupolvien keskuudessa edelleen 
vahva. Myös toisen maailmanso-
dan jälkeisten vuosikymmenien 
yhtenäisyys, toisten auttaminen ja 
talkoohenki näkyvät edelleen van-
husväestön asenteissa vapaaehtoi-
suutta ja auttamista kohtaan.

Koko opinnäytetyö on katselta-
vissa Theseus-nettisivustolla. Lisä-
tiedot Pirkanmaan Muistiyhdistyk-
sen muistiohjaaja Akseli Tuuri puh. 
puh. 050 431 9299. 
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Muistilähettiläs valitaan vuo-
sittain ja nimi julkistetaan maa-
ilman Alzheimerpäivänä. Viime 
vuoden muistilähettiläänä toimi 
näyttelijä Esko Roine ja hän luo-
vutti Muistilähettilään pystin Tam-
pereen yliopistolla 21.9. järjeste-
tyssä tilaisuudessa seuraajalleen 
Simo Frangénille. Muistisairaus on 
vakava asia ja vie usein ilon niin 
sairastuneen kuin omaisenkin elä-
mästä. Ilo, huumori ja positiivinen 
elämänasenne ovat kuitenkin hyö-
dyksi meille kaikille eivätkä ole pa-
hitteeksi aivoille ja muistillekaan.

Simo Juhani Frangén eli maiste-
ri Frangén on Nakkilasta lähtöisin 
oleva tamperelainen koomikko, 
käsikirjoittaja ja juontaja. Tuore 
muistilähettiläs tunnetaan hyvin 
huumoristaan ja palindromeistaan. 
Puheenvuorossaan yliopistolla hän 
pohti erityisesti tulevaisuuden 
muistamisen vaikeutta, joka onkin 
paljon vaikeampaa kuin mennei-
syyden tai nippelitiedon muista-
minen. – Muistaminen ei ole kovin 

helppoa hommaa, sillä maailmassa 
on niin kovin paljon muistettavia 
asioita. Hänen näkemyksensä mu-
kaan iloinen mieli ja palindromit 
auttavat pitämään aivot kunnossa. 
Palindromit ovat sanajonoja, jotka 
ovat samoja etu- ja takaperin. 

Simo Frangén syntyi ja kasvoi 
työläisperheessä. Äiti teki työtä mo-
nenlaisissa tehtävissä mm. siivooja-
na, myyjänä ja isä putkiasentajana. 
Kotona huumori ei ollut korostu-
neesti läsnä, mutta innostus huumo-
riin heräsi Pahkasika -lehden myötä 
yläasteella. Sitä ennen kymppejä 
todistukseensa kerännyt nuorukai-
nen oli kiinnostunut matematiikas-
ta, fysiikasta ja tieteistä yleensä. 
Pahkasika -lehti vaikutti nuorukai-
sen elämään niin paljon, että Simo 
valitsi opinahjokseen Tampereen 
yliopiston, vaikka opiskelupaikka 
olisi auennut myös Helsingin, Turun 
ja Jyväskylän yliopistoissa. Pah-
kasika oli aikanaan Suomen ainoa 
säännöllisesti ilmestyvä kotimainen 
huumorijulkaisu. Myöhemmin Simo 

Muistilähettiläs haluaa 
tuoda iloa
 

Frangén kuului itsekin lehden avus-
tajakuntaan.

Simon mielestä suurimmasta 
osasta asioita voi löytää myös hu-
moristisia piirteitä. Huonomminkin 
olisi voinut käydä -ajattelu ja suo-
malainen sisu auttavat löytämään 
ilon. Suomessa olosuhteet ovat ol-
leet ankeammat ja tämän vuoksi 
meistä on kehittynyt hyviä pärjää-
jiä ja parempia löytämään iloisia 
puolia vaikeistakin asioista. 

Vapaa-aikanaan uusi muistilä-
hettiläs harrastaa palindromien 
lisäksi sulkapalloa ja tennistä sekä 
käy ahkerasti rokkikeikoilla ja elo-
kuvissa. Vahvasti tamperelaisena 
tunnettu maisteri Frangén osaa 
myös yllättää; mustanmakkaran si-
jaan lempiruokana maistuu aasia-
laisen keittiön antimet.

Ja loppuun malliksi muistilähet-
tilään palindromi: Oot hei kaunis, 
syys sinua kiehtoo!

Muistilähettiläs Simo Frangén
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Käsien tanssi – duetto 
ikäihmisen kanssa

Teija Häyrynen on kehittänyt Jamk/Hyvinvointialan 
Lysti-hankkeessa (2011) Käsien tanssi- menetelmän. Lysti-
hanke vei luovia menetelmiä pitkäaikaishoitoon arjen ilok-
si ja hyvän hoidon tueksi. Hän on suunnitellut Käsientans-
sin dueton esimerkiksi muistisairaalle ja omaiselle sekä 
vuodepotilaalle ja hoitajalle. Hän on ollut toteuttamassa 
Käsien tanssia kymmeniä kertoja vuodesta 2011 lähtien 
erilaisissa ympäristöissä. Kokemusten mukaan lähes kaikki 
vanhukset ja palvelutalojen asukkaat ottavat Käsien tans-
sin vastaan hyvin ja osallistuvat tanssiin mielellään.   

Tanssin synnyttämä liikkumisen 
ilo ja virkistymisen tunne on tuttua 
monille ihmisille. Tanssi on myös 
tapa kommunikoida: liikkeet kerto-
vat ja lohduttavat. Alun perin tans-
sit olivat seremoniallisia ja liittyi-
vät yhteisön tärkeisiin tapahtumiin, 
kuten syntymään, puberteettiin, 
avioliittoon ja kuolemaan. Tanssille 
tyypillinen läsnäolo ja kehollisuus 
koetaan hyväksi aikana, jolloin vi-
rikkeiden tulva voi saada mielen le-

vottomaksi tai yksinäisyys voi tehdä 
mielen murheelliseksi. 

Käsien tanssi- menetelmässä on 
kolme eri vaihetta: mielen ja ke-
hon lämmittely, itse Käsien tans-
si ja jäähdyttely. Käsien tanssissa 
ohjaajan/omaisen antaman liike-
mallin lisäksi käytetään, peilaus-
ta ja liikeimprovisaatiota. Peilaus 
tarkoittaa sitä, että ohjaaja aistii 
herkästi ikäihmisen tuottamaa lii-
kettä ja tekee samaa liikettä sekä 

vahvistaa sitä. Improvisaatio on 
hetkessä tapahtuvaa tanssia, joka 
kumpuaa suoraa alitajunnan maail-
masta. Improvisaatiossa yhdistyvät 
mennyt, nykyhetki sekä realismi ja 
mielikuvitus. Tanssilla tarkoitan lii-
kettä, jossa on mukana kehollisuus, 
aistisuus ja kokemuksellisuus. Mikä 
tahansa liike voi olla tanssia, joka 
synnyttää mielikuvia, tunnetta ja 
ajattelua. Lopulta tanssija itse an-
taa liikkeelleen merkityksen.

Tanssiessa liike, hengitys ja ais-
timinen kietoutuvat yhteen synnyt-
täen liikkujalle henkisen kokemuk-
sen ja läsnäolon tunteen.Tanssin 
välityksellä ihminen voi ilmaista 
sellaista, joka kielen avulla voi olla 
vaikeaa. Käsien tanssiin kuuluvat 
fyysisen toiminnan lisäksi: tarinoin-
ti, musiikki tai laulu, oman kehon 
kuuntelu, esteettinen havainnoin-
ti ja kosketus. Koska tanssi ei ole 
sidottu sanoihin, se on soveltuva 



14 Pirkanmaan Pääasiat  Pirkanmaan Pääasiat 15

myös niille henkilöille, jotka eivät 
pysty puhumaan tai joilla ei ole 
yhteistä kieltä. Pelkästään tanssin 
ja liikkeen katsominen muistuttaa 
katsojia omasta fyysisestä olemas-
saolostaan. Tanssin hienous on sen 
arvokkaimmassa kertojassa, ihmis-
kehossa. Sanallinen koskettaa aja-
tusten tasolla, mutta jo liikkeen 
katsominen voi olla fyysinen, stres-
sistä vapauttava kokemus.

Soveltava tanssitaide voi paran-
taa elämänlaatua ja hyvinvointia 
tukemalla osallistujien omaa, luo-
vaa ilmaisua ja lisäämällä heidän 
aktiivisuutta. Nähdyksi tulemi-
nen, erilaisuuden hyväksyminen 
ja yhdessä tanssimisen ilo antavat 
voimavaroja osallistujien arkeen.
Osallistava tanssitoiminta antaa 
mahdollisuuden tanssin kokemiseen 
ja tekemiseen kaikille iästä, suku-

puolesta, asuinpaikasta tai fyysises-
tä kunnosta riippumatta. 

Suunnittelu, ohjeistus ja mahdol-
liset tiedustelut: 
Teija Häyrynen, LitL, tanssitaiteilija
teija.hayrynen@elisanet.fi
teija.hayrynen@jamk.fi

Kirjallisuutta: 
Häyrynen, T. 2003. Lapsuuden 

haaveesta totta: aikuisbaletin ope-
tus-oppimisprosessi ensiaskeleista 
piruettiin. Lisensiaatintyö. Jyväsky-
län yliopisto. 

Jussila, P. (toim.) 2011. Luovaa 
lystiä. Jamk:n julkaisu.

Laakkonen, J. (2009). Tanssissa 
on tulevaisuus. Tanssin visio ja stra-
tegia 2010-2020. Taiteen keskustoi-
mikunta.

Muistiaktiivit ovat muistisai-
rauksiin sairastuneiden ihmisten 
ja omaisten asiantuntijaryhmiä. 
Maakunnallisten ryhmien tehtävä-
nä on kommentoida ja tuoda esiin 
näkemyksiä alueen Muistiluotsin ja 
paikallisyhdistysten toiminnasta ja 
ottaa kantaa muistisairaiden ihmis-
ten ja läheisten kannalta tärkeisiin 
ajankohtaisiin kysymyksiin omalla 
paikkakunnalla tai maakunnassa. 

Pirkanmaan muistiaktiivit
 

Jäsenet valitaan kahden vuoden 
välein. Tampereen Muistiaktiivit 
kokoontuvat kaksi kertaa kaudessa 
yhdistyksen toimistolla (Kalevantie 
1, Tampere). Jos olet kiinnostunut 
toiminnasta, ota yhteyttä. Toivom-
me aktiivisia jäseniä mukaan ryh-
mään eri puolilta Pirkanmaata. Li-
sätietoja muistiaktiivi Jouni Rasi, p. 
050 326 2435 jounirasi@gmail.com 
tai Tuija Koponen p. 050 360 5224.
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Virrat	ja	Tampere

Haluatko	tarjota	virkistystä	ja	iloa	toimimalla	
vapaaehtoisena	tukihenkilönä?	

Peruskoulutukset	Tampereella	ja	Virroilla	2019

Koulutus pitää sisällään seuraavat 
kokonaisuudet:

‒ Tietoa Pirkanmaan Muis�yhdistyksestä 
‒ Muis�n toiminta ja muis�sairaudet 
‒ Muis�sairaan kohtaaminen
‒ Aivoterveys ja toimintakyvyn edistäminen
‒ Omaisen hyvinvoinnin tukeminen
‒ Tukihenkilötoiminnan käytännöt

Koulutukset: Tampereella lauantai 9.2.2019 klo 10.00-16.00 ja lauantai 23.2.2019 klo 10.00-16.00 

                        Virroilla maanantai 25.3.2019 klo 10.00-16.00 ja maanantai 1.4.2019 klo 10.00-16.00

Tukihenkilö  voi  toimia  Pirkanmaan  Muis�yhdistyksen  osoi�aman  omaisen  tai  sairastuneen
keskustelukumppanina,  kuuntelijana  tai  seurana  vaikkapa  kävelylenkillä  tai  konser�ssa.
Tukihenkilönä voi toimia joko tue�avan kotona tai hoitoyksikössä. Tukihenkilönä toimimisesta ei
makseta palkkaa, mu�a siitä saa hyvän mielen. Tukihenkilöinä toimiville järjestetään säännöllisiä
tapaamisia, täydennyskoulutuksia ja virkistystoimintaa.

Lisä�etoa ja ilmoi�autumiset:
Tuija Koponen p. 050 360 5224

tuija.koponen�pirkanmaanmuis�yhdistys.�

Laura Sarkonsalo p. 044 774 5866

laura.sarkonsalo�pirkanmaanmuis�yhdistys.�

Pirkanmaan Muis�yhdistys ry
Kalevan�e 1

33100 TAMPERE

Meitä on koulute�u jo
lähes kaksisataa henkilöä,

mu�a lisää tarvitaan � Tule
Sinäkin mukaan!

Muistiliitto ja Miina Sillanpään 
Säätiö ovat yhdessä kehittäneet 
verkkopalvelun, jossa löytyy mm. 
treenejä aivoille. Osoitteesta 
www.muistipuisto.fi löytyvä har-
joittelusivusto on suunnattu lie-
vistä muistiongelmista kärsiville 
henkilöille tai muistisairauden al-
kuvaiheeseen. 

Pirkanmaan Muistiyhdistyksen 
Kokeva-hankkeessa sen sijaan 
kehitetään harjoituksia muisti-

Aivojen treenaaminen 
kannattaa aina
 

sairauden myöhempiin vaiheisiin. 
Toimintaan osallistuville on tarjol-
la opastusta, harjoitus materiaalia 
ja koulutuksia. Jos haluat tehdä 
harjoituksia läheisesi tai tuettava-
si kanssa, kerro asiasta yhdistyk-
sen työntekijöille tai ota yhteyt-
tä hankkeen työn tekijöihin: Mari 
Lemmetty p. 050 - 301 0418 tai Hil-
lervo Pohjavirta p. 044 - 762 12 82. 

Alla esimerkkiharjoituksia:

Montako lippua näet?  Minkä maan lipusta on kyse?

Ajavatko pyöräilijät oikealle vai vasemmalle?

Montako rannekelloa miehellä on?
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REVONTULET

On pakkaspäivä
ja korkeat kinokset,

laitan taas tattaripuuron 
uuniin hautumaan.

Yhdessä olemme sitä syöneet 
yli neljäkymmentä talvea.

Nyt maistat ja sanot:
Tällaista en ole kyllä ennen 
syönyt, kai tähän tottuu.

Ovet eivät suostu 
sulkeutumaan, koska et 

muista painaa kahvasta. Joka 
päivä on uusi ja
sinä olet uusi ja

minäkin kai sinulle uusi.

Sanot: Kun tutustuin sinuun 
viime kesänä 

tunsin olevani kotona.
Vastaan: Niin minäkin.  

Ajattelen: 
Sinä minun kotini 

olet jo kauan ollut. 
Vieläkin olet, vaikka eri lailla.  

Aikamme vielä vähän 
leikkaavat ja leimahtelevat 
suolaista tulta. Revontulta.

Mari Lehto

PIRKANMAAN MUISTIKAHVILA

Kahvila on avoinna kaikille osoitteessa 
Pirkanmaan Muistiyhdistys ry, Kalevantie 1, 33100 TAMPERE

lisätietoja puh. (03) 223 2344, toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

*
Perjantai 25.1.2019
klo 12.00 – 14.00

Tietoa ja tukea muistiperheiden arkeen
Välineiden ja palvelujen esittelyä

*
Perjantai 22.2.2019
klo 12.00 – 14.00

Kaikki tunteet ovat sallittuja
Tiina Järvinen ja Erja Räty EI SAA RAVISTAA-hanke

_______________

JÄSENILTA JA KEVÄTKOKOUS

maanantaina 18.3.2019 klo 16.30-18.30 yhdistyksen toimitiloissa,
os. Kalevantie 1, 33100 Tampere

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat



Lämminhenkistä ja rinnallakulkevaa apua ikääntyneelle ko�in 

Ko�hoidon tukipalvelut
Ko�apu

Hoiva- ja huolenpito

Kirsi Salonen
Ko�avustaja� muis�asiantun�ja� �m

Ko�apu �arik tarjoaa luote�avaa� kokenu�a apua kotona asuvalle ikääntyneelle tai
lomi�ajana omaishoitajalle. �alvelut sisältävät laajas� kaikkea� mikä kuuluu

asiakkaan normaaliin arkeen ja joissa avustamisessa hänelle taataan sujuvampi ja
turvallisempi arki omassa kodissaan 

Tutustu lähemmin : ���.ko�apumarik.�

s-pos�: ko�apu.marik��mail.�om
puh. 0400-563 593 (Kirsi Salonen)

Tervetuloa mukaan
��v�n asumisen -raa�in�
�o�pir�n palvelutalon �mp�rille
Tesomalle rakennetaan palvelu- ja
asuinkor�eli� jossa �uomioidaan
erit�ises� muis�sairaiden
uudenlainen asuminen

�uteen kor�eliin tulee noin 100 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, jotka on 
tarkoite�u yhteisökylässä asumisesta kiinnostuneille henkilöille ja perheille. 
Kolmannes asunnoista varataan muis�sairaille asukkaille. Palvelukor�eliin tulee 
myös kylätalo, jossa sijaitsee ruoka- ja kahvilapalvelut sekä yhteisiä 
kokoontumis�loja. Kaavoituksen pitäisi valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä, 
jonka jälkeen alkaa suunni�elu- ja rakennusvaihe. 

�uunni�eluvaiheeseen etsitään asiasta kiinnostuneita ihmisiä! Pohdimme yhdessä 
mm. sitä millainen kodin ja sen ympäristön tulisi olla, jo�a asuminen olisi laadukasta
ja turvallista ikääntyessä. Lisäksi haluamme �etää, millaisia palveluja tulevaan 
yhteiseen kylätaloon halutaan. �lmoi�audu siis jäseneksi �yvän asumisen -raa�in. 
Kaikkien mielipide on yhtä tärkeä ja kaikkien ajatuksia halutaan kuulla! �aa� 
kokoontuu ensimmäisen kerran viimeistään alkuvuodesta 2019. 

Yhteistyötä tehdään Pirkanmaan Muis�yhdistys ry�n kanssa muun hankkeen 
ohjausryhmän osalta. 

Lisä�etoja hankkeesta ja ilmoi�autumiset
�yvän asumisen raa�in
yhteisökyläkoordinaa�ori �uula Pesonen 
puh. 044 763 6626 tai tuula.pesonen�ko�pir�ry.�



Pirkanmaan Muis�yhdistys ry ja Tampereen Seudun Omaishoitajat ry järjestävät 
yhteistyössä Muis�Ovet-valmennuksen® henkilöille, joiden lähipiirissä on tukea 
tarvitseva muis�sairas. Valmennus on tarkoite�u ensisijaises� juuri sinulle, joka et 
saa tai et syystä tai toisesta ole hakenut kunnan myöntämää omaishoidon tukea.

Valmennusryhmä kokoontuu neljänä torstai-iltapäivänä kahden viikon välein 
Pirkanmaan Muis�yhdistys ry:n �loissa osoi�eessa Kalevan�e 1.               
Kokoontumisajankohdat ovat: 7.2., 21.2., 7.3. sekä 21.3. kello 12.30 – 16.00. 
Mukaan mahtuu 12 läheistään hoitavaa ja valmennus on osallistujille maksuton. 
Pirkanmaan Muis�yhdistys ry järjestää tarvi�aessa hoivan muis�sairaalle 
valmennuksen ajaksi. Yhden valmennusiltapäivän hoito on Muis�yhdistyksen 
jäsenille maksuton ja ei-jäsenille 10 e / kerta.

Mikäli kiinnostuit, ota yhtey�ä 25.1.2019 mennessä omaistoiminnan ohjaaja Päivi 
Hietaseen p.050 4665719 tai paivi.hietanen@treomaishoitajat.fi tai muis�ohjaaja 
Eeva Tyrväiseen p. 044 738 9373 tai eeva.tyrvainen@pirkanmaanmuis�yhdistys.fi. 

Varhaisen Alzheimerin 
taudin ravitsemushoitoon

Souvenaid on kliininen ravintovalmiste varhaisen Alzheimerin taudin ruokavaliohoitoon. 
Se on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollon henkilöstön ohjauksessa.

Lisätietoja www.souvenaid.fi

Souvenaid sisältää Fortasyn 
Connect™ -ravintoaineseoksen. 
Se on ainutlaatuinen ravinto-
aineyhdistelmä, joka on suunni-
teltu täyttämään varhaista 
Alzheimerin tautia sairastavien 
ravitsemukselliset erityistarpeet.

 » Kliinisesti tutkittu
 » Nautitaan 1 pullo päivässä
 » Maistuu parhaiten jääkaappikylmänä
 » Maut: kahvi, mansikka ja vanilja
 » Saatavana apteekeista



 

Suvanto Care   •   Rovakatu 17, 96100 Rovaniemi   •   040 6533 222   •   myynti@suvantocare.fi   SUVANTOCARE.FI 

SUVANTO CARE ON UUDENLAINEN HENKILÖTURVAPALVELU 
IKÄIHMISTEN JA MUISTISAIRAIDEN TUEKSI 

 
Paikannin ja mukana kulkeva turvapuhelin samassa laitteessa ! 

 
Läheiset saavat hälytykset suoraan älypuhelimeen ja voivat nähdä puhelimensa 

ruudulta hälytyksen sijainnin kartalla sekä soittaa paikanninlaitteeseen.  
 

 
 

Muistiyhdistyksen jäsenenä Teillä on nyt mahdollisuus kokeilla 
Suvanto Mukana -turvapalvelun käyttöä ILMAISEKSI ! 

 
 

Lisäksi olette muistiyhdistyksen jäsenenä oikeutettu 20% alennukseen palvelun käyttöönotosta! 
 
 

KYSY LISÄÄ SUVANTO CARELTA ! 

Soita  044 526 6940 tai  olli.goos@suvantocare.fi 
 

 
"Turvallisuudentunne on kasvanut todella paljon. Ei 
tarvitse enää ulos lähtiessäkään huolehtia kuin, että 
Suvanto-paikannin on mukana”  
 
Kalevi 74 v 
Suvanto Mukana -palvelun käyttäjä 
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Paikallisosastot toimivat

Paikallisosastojen toiminnasta saa 
tietoa osaston yhteyshenkilöltä tai 
muistiohjaajilta: 
Eeva Tyrväinen, puh. 044 738 9373 tai
Marjo Haavisto, puh. 050 330 8515 tai
Akseli Tuuri, puh. 050 431 9299.

s-postit: etunimi.sukunimi@
pirkanmaanmuistiyhdistys.fi.
nettisivut:
www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi. 

Paikallisosastot toimivat vapaaeh-
toisten ja ohjaajien yhteistyönä. 
Lähde sinäkin rohkeasti mukaan 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
toimintaa oman kuntasi alueelle 
muistiperheiden hyväksi!

Akaa – Urjala:
Toijalan Vertaisryhmä
muistisairausdiagnoosin saaneille 
ja läheisille kokoontuu Toijalassa, 
SPR:n Sykkeellä (Valtatie 9). Ryh-
mä kokoontuu torstaisin: 17.1., 
14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5. klo 13-
14.30. Lisätiedot: Marjo Haavisto

Toijalan Muistikahvila
SPR:n Sykkeellä (Valtatie 9) ko-
koontuu jatkossa torstaisin klo 13-
14.30. 

Kevään kahvilapäivät ovat: 
10.1. Edunvalvontavaltuutus ja 
hoitotahto, Akseli Tuuri
7.2., 7.3. ja 2.5. Aiheet varmistu-
vat myöhemmin
Seuraa ilmoittelua paikallislehdes-
sä. Lisätiedot: Marjo Haavisto

Urjalan Muistikahvila 
ravintola Onnellisessa (Tampe-
reentie 4, Urjala) kerran kuukau-
dessa klo 14.30 – 16. Kevään kahvi-
lapäivät ovat:
15.1. Paikallinen esiintyjä
5.2. Rakasta selkääsi – Se kannat-
taa. Sinua. Riitta Virenius Tampe-
reen Seudun selkäyhdistys
5.3. Muistelua pöytäkunnittain ja 
yhteislaulua  
9.4. Luustoterveellinen ravinto ja 
liikunta
14.5. Kevät on valon ja juhlan ai-
kaa
Lisätietoja: Soili Seppänen p. 050 
321 3057 soili.seppanen@gmail.
com Hilkka Savioja p. 040 563 5355 
tai Kristina Uotila.

Huittinen:
Muistikahvila 
kokoontuu joka kk:n ensimmäinen 
keskiviikko kello 14-15.30 Toripuo-

dissa (Kappelikuja 1), omakustan-
teinen kahvi.
Muistikahvilan kevätkausi
9.1. Arki sujuvaksi Jaana Siltanen 
Vs. vanhustenhuollon johtaja ja 
Muistin apuvälineet, Niina Immo-
nen Muistihoitaja
6.2. Kaikki tunteet ovat sallittuja, 
Tiina Järvinen ja Erja Räty Tampe-
reen Seudun Omaishoitajat ry 
6.3. Arjen turvallisuus, Eeva-Liisa 
Koskinen Aluetyöntekijä SPR Sata-
kunnan piiri
3.4. Leevi K. Laitinen kertoo lap-
suudestaan
8.5. Iloa ja valoa kevääseen
Lisätietoja Muistikahvilasta Aira 
Autio ja Eeva Tyrväinen.

Vertaisryhmä
järjestetään yhteistyössä kunnan 
muistihoitajan kanssa, tarkemmat 
tiedustelut Aira Autiolta. Seuraa 
ilmoitteluamme Lauttakylä-lehden 
ja Alueviestin seuratoimintapals-
talla! Lisätietoja: Aira Autio puh. 
044 564 2544 ja muistihoitaja Niina 
Immonen puh. 044 772 8327. 

Hämeenkyrö:
Muistikahvila 
kokoontuu eri toimijoiden yhteis-
työnä päiväkeskus Aurinkorinteen 
tilassa (Tunnelikuja 1) kerran kuus-
sa tiistaisin kello 14-15.30. 
Muistikahvilan keväkausi:
15.1. Aivoterveyden ylläpitäminen
12.2. Vuorovaikutus muistisairaan 
kanssa
Loppukevään ohjelma tarkentuu 

myöhemmin. 
Lisätiedot Kristina Uotila. Seuraa 
paikallislehden ilmoittelua.  

Ikaalinen:
Muistikahvila 
on avoinna Koiviston Kotileipomon 
tiloissa (Vanha Tampereentie 15 – 
17)tiistaisin kello 12 - 13.30.
15.1. Aivoterveyden ylläpitäminen 
12.2. Vuorovaikutus muistisairaan 
kanssa 
Loppukevään ohjelma tarkentuu 
myöhemmin. 
Seuraa ilmoittelua Seutulehti Uu-
tisOivassa! Tiedustelut: Kristina 
Uotila. Lisätietoja paikallisosaston 
toiminnasta muistihoitaja Paula 
Piilola, puh. 044 730 6184 paula.
piilola@ikaalinen.fi

Vertaisryhmä
Keskustelu- ja vertaisryhmä ko-
koontuu kerran kuukaudessa Jyl-
linkotien Jyllinsalissa (Jyllinkatu 3, 
Ikaalinen) klo 13-14.30.
Kevätkauden tapaamispäivät.
7.1., 4.2., 4.3., 1.4. ja 6.5.2019

Muistitori
Muistitorille olet tervetullut kuun-
telemaan, keskustelemaan ja kyse-
lemään aivoterveyteen ja muistiin 
liittyvistä asioista, sekä tutustu-
maan Pirkanmaan Muistiyhdistyk-
sen toimintaan paikkakunnalla.
Muistitori toimii Jyllinkodin aula-
tilassa Lähitorin yhteydessä (Jyl-
linkatu 3, Ikaalinen) kello 12-13. 
7.1., 4.2., 4.3., 1.4. ja 6.5.2019. 
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tokilpailu
9.4. Taloudelliset etuudet, Akseli 
Tuuri Geronomi/Muistiohjaaja,
14.5. Toukokuun tanssit
Lisätietoja Muistikahvilasta Akseli 
Tuuri. Lisätietoja paikallisosaston 
toiminnasta: Seija Helminen puh. 
040 730 6378, 
seipe.raipe@gmail.com tai 
Tiina Pelander puh.050 365 8108, 
tpelander@luukku.com

Vertaisryhmä 
muistisairausdiagnoosin saaneil-
le sekä läheisille kokoontuu SPR:n 
Kotipesässä kuukausittain tiistaina. 
Diagnoosin saaneiden ryhmää ohjaa 
muistiohjaaja ja läheisten ryhmää 
luotsaa vapaaehtoistoimija Tarja.
Kevään kokoontumispäivät tiistai-
sin: 15.1., 5.2., 5.3., 2.4. ja 
kello 15.00-16.30. 
Lisätiedot: Akseli Tuuri.

Mänttä-Vilppula:
Muistikahvilat Mäntässä
Mäntässä SPR:n tilassa (Laivarannan-
katu 12) 
28.2. Alzheimer – rikas elämä siitä 
huolimatta, geriatri Jussi Ripsaluo-
ma
18.4. Edunvalvontavaltuutus ja hoi-
totahto, Akseli Tuuri
Muistikahvila Kolhossa, Mäntyrin-
teen palvelutalolla (Uimalantie 6)
28.3. musiikki
16.5. aihe varmistuu myöhemmin
Lisätiedot: Marjo Haavisto. Seuraa 
ilmoittelua paikallislehdessä!

Orivesi - Juupajoki:
Muistiryhmä
Kokoontuu kuukausittain Oriveden 
palvelutalolla (Eerolantie 2)
torstaisin klo 14-15.30. 
Kauden kokoontumiset ovat: 24.1., 
21.2., 21.3., 18..4. ja 23.5. Diag-
noosin saaneiden ryhmää ohjaa 
Marjo Haavisto ja läheisten ryhmää 
vapaaehtoistoimija Ulla Mattila.
Lisätiedot: Marjo Haavisto

Parkano:
Muistikahvila 
torin laidalla (Parkanontie 51) 
avoinna kello 10-13 Muistikahvila 
jatkuu Arja Grönforsin ohjaamana. 
Kevätkauden aukiolopäivistä lisä-
tietoja Arjalta, p. 0400 952 556.
Kevään ohjelma tarkentuu myö-
hemmin. 
Lisätiedot Kristina Uotila. Seuraa 
paikallislehden ilmoittelua.

Muistikerho 
muistisairausdiagnoosin saaneille 
ja heidän läheisilleen kokoontuu 
Parkanossa, palvelukeskus Ran-
takodon Mummon kammarissa 
helmikuusta lähtien kuukauden 
ensimmäisenä maanantaina kel-
lo 13:00–15:004.2., 4.3., 1.4. ja 
6.5.2019 Lisätietoja: Arja Grön-
fors, puh. 0400 952 556
Parkanon muistihoitaja: Rauha-
lan palvelukeskus, ajanvaraus 
puh.044 786 5400.

Kangasala - Pälkäne:
Muistikahvila
kokoontuu Jalmarin kodolla kerran 
kuukaudessa. Joka kerralla pide-
tään jumppatuokio, fysioterapeut-
ti Mikon ohjaamana. Kevätkausi 
aloitetaan 
28.2. klo 14.15-16 Ikääntyvän ra-
vitsemus, Akseli Tuuri
28.3. klo 14-15-16 ohjelma varmis-
tuu myöhemmin 
25.4. klo 14.15-16 ohjelma varmis-
tuu myöhemmin
23.5. klo 14.15-16 ohjelma varmis-
tuu myöhemmin
Omakustanteinen kahvi. Lisätieto-
ja Marjo Haavisto tai 
Kangasalan ikäpisteestä puh. 
03 313 60225.

Muistisairausdiagnoosin saaneiden 
ja läheisten vertaisryhmän ko-
koontumisista sekä ensitietopäivis-
tä lisätietoja antaa alueen muisti-
hoitaja puh. 050 430 8563. 
 
Pälkäneen vertaisryhmä 
Kokoontuu Pälkäneellä perhekeskus 
Pirtillä (Keskustie 1) 
21.1., 18.2., 18.3., 15.4. ja 27.5. 
Lisätiedot: Marjo Haavisto.  

Lempäälä:
Muistikuntoutusryhmä
Ryhmä aivo-ja muistiterveydes-
tä kiinnostuneille. Teemallisten 
kokoontumishetkien aikana oh-
jaajan opastuksella perehdytään 
keskustellen kotihoidon pulmati-
lanteisiin ja mieltä askarruttaviin 

asioihin, tutustumme mm. Koke-
va- ja Tunteva -toimintamalleihin. 
Kokoontumiset joka kuukauden 
toinen torstai Himminkodolla klo 
14-15.30. Kevätkausi: 10.1., 14.2., 
14.3. 11.4 ja yhteinen kevätjuhla 
17.5. Juhlan kellonaika vahvistuu 
myöhemmin.
Lisätiedot: 040 574 5731 tai 
050 383 9716.

MuRu (musiikki- ja runokahvila) 
Kokoontuu kuukausittain Toimelan 
talossa (Asuntokuja 10, Sääksjärvi). 
Kevään kokoontumiset18.1., 15.2., 
15.3. klo 13 -14.30 ja yhteinen ke-
vätjuhla 17.5. Juhlan kellonaika 
vahvistuu myöhemmin. Kahvilassa 
lauletaan ja lausutaan runoja, voit 
ottaa omia runoja mukaan! 
Lisätiedot: Jaana Kettunen puh. 
040 574 5731 tai
jaana-kettunen@elisanet.fi

Nokia:
Muistikahvila 
kokoontuu kerran kuukaudessa tiis-
taisin kello 15 - 16.30. SPR:n Koti-
pesässä (Pirkkalaistori 1). Kaikille 
avoimessa kahvilassa kuullaan ja 
keskustellaan muistiin liittyvistä 
ajankohtaisista asioista. Omakus-
tanteinen kahvi.
Muistikahvilan kevätkausi:
8.1. Rakasta selkääsi – Se kannat-
taa. Sinua. Riitta Virenius, Tampe-
reen seudun selkäyhdistys
12.2. Ikääntyvän ravitsemus, Akseli 
Tuuri Geronomi/Muistiohjaaja,
12.3. Can Can, Tiina Pelanderin tie-
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vätkausi, kokoontuminen tiistaisin:
29.1., 26.2., 26.3., 30.4. ja 
28.5.2019
Lisätietoja: 
Seija Kuukka, puh. 050 512 1608 
seija.kuukka@kopteri.net. Seuraa 
ilmoittelua paikallislehdestä! 

Mouhijärven Muistikahvila 
kerran kuukaudessa perjantaisin 
klo 10-11.30 Mouhijärven Osuus-
pankin kokoustilassa (Uotsolantie 
43 A).
Mouhijärven kahvilapäivät kevät-
kaudella:
18.1. Aivoterveyden ylläpitäminen
15.2. Vuorovaikutus muistisairaan 
kanssa
15.3., 26.4. ja 17.5.2019 ohjelmat 
tarkentuvat myöhemmin 

Punkalaitumen Muistikahvila 
Toimintanurkassa kerran kuukau-
dessa klo 10-11. Kevään kahvi-
lapäivämäärät ovat: 24.1. Aivo-
terveyden ylläpitäminen. 21.2. 
Vuorovaikutus muistisairaan kans-
sa.Loppukevään ohjelma tarken-
tuu myöhemmin.
Lisätietoja Sastamala-Punkalaidun 
paikallisosastojen toiminnasta: 
Kristina Uotila. 
 

Valkeakoski:
Muistikahvila 
kokoontuu Lähitorilla (Seurahuo-
neenkatu 4) Kevätkauden kahvi-
lapäivät: 7.1., 4.2., 4.3., 1.4. ja 
13.5. klo 10.30 -12. 
Aiheet varmistuvat myöhemmin. 

Lisätiedot: Marjo Haavisto

Valkeakosken kaupunki järjestää 
ensitieto-iltoja ja hiljattain muisti-
sairausdiagnoosin saaneille vertais-
tukea. Lisätietoja muistihoitajilta: 
Anna Järvinen  puh. 0403357461, 
Susanna Sten 0403357457 ja 
Kati Takku 0403357661

Virrat:
Muistikahvila Virmuska 
Virmuska kokoontuu kerran kuu-
kaudessa maanataisin kello 14:00 
– 15:30 päivätoiminnan tiloissa, Si-
piläntie 3 (alapihan puolelta) 
Kevätkauden kahvilapäivät:
21.1. Luustoystävällinen ravinto ja 
liikunta, Eeva Tyrväinen Muistioh-
jaaja 
18.2. Aivoterveys, Tuija Koponen 
Tukihenkilövastaava 
18.3. Laulua, rytmiä ja liikettä ai-
voille
Lisätietoja Lea Harsu-Savilahti p. 
040 4155 887, 
lea.harsu.savilahti@gmail.com tai 
Maija Jussilalta p. 0400 906 828, 
maija@jussila.org 

Ryhmätoiminnasta lisätietoja 
muistihoitaja 
Terja Kellomäki 044 715 1390, 
terja.kellomaki@keiturinsote.fi

Ylöjärvi:
Muistikahvila
Kokoontuu Emminkammarin Sop-
peensydämen toimintatilassa lä-

Kihniö: 
kokoontuu Veteraanitalon kokous-
huoneella (Kihniöntie 66) kerran 
kuukaudessa keskiviikkoisin kello 
13:00 alkaen. Kevätkauden kah-
vilapäivät ovat: 16.1., 13.2. ja 
13.3.2019. Kevään ohjelma tar-
kentuu myöhemmin.

Pirkkala - Vesilahti:
Muistikahvila 
Muistikahvila Lähitorin Pirkan-
koivun Iitan kammarissa (Lehtimä-
entie 2) kerran kuukaudessa tiis-
taisin kello 14 -15.30
15.1., 19.2., 19.3., 16.4. ja 
21.5.2019
Muistikahvilan ohjelma tarkentuu 
myöhemmin.
Lisätiedot Kristina Uotila. Seuraa 
paikallislehden ilmoittelua.

Vertaistukiryhmät 
Muistisairausdiagnoosin saaneille 
ja läheisille jatkavat kokoontumi-
sia vanhustyönkeskus Pirkankoivus-
sa. Lisätietoja alueen muistihoita-
ja Marjukka Minkkiseltä 
puh. 03 5652 5003, 
marjukka.minkkinen@pirkkala.fi. 
Lisätietoja paikallisosaston toimin-
nasta: 
Raija Rautio puh. 050 495 9933, 
rautionraija@gmail.com

Pirkkalan Ahaa-aivotreeniä yhdes-
sä -ryhmää aloitellaan syyskuus-
sa, ryhmään otetaan kahdeksan 
osallistujaa. Jos kiinnostuit, ota 
yhteyttä muistihoitaja Marjukka 

Minkkiseen. 
 

Ruovesi:
Muistikahvila 
kokoontuu kuukauden viimeisenä 
tiistaina Spr:n Toimituvalla (Hon-
kalantie 10)
kello 13.30 -15.00. Vapaaehtoinen 
kahvimaksu.
Muistikahvilan kevätkausi:
29.1. Aivoterveyden ylläpitämi-
nen, Eeva Tyrväinen Muistiohjaaja 
26.2. Luustoystävällinen ravinto ja 
liikunta, Eeva Tyrväinen Muistioh-
jaaja
26.3. Rakasta selkääsi – se kannat-
taa. Sinua, Riitta Virenius Tampe-
reen seudun selkäyhdistys 

Sastamala - Punkalaidun:
Vertaisryhmä 1 
muistisairausdiagnoosin saaneille 
sekä heidän läheisilleen kokoontuu 
kerran kuukaudessa Hopun palve-
lukeskuksessa, Unikko ryhmätilas-
sa (Lemmenpolku 8, Sastamala) 
kello 17-18.30.
Kevätkauden tapaamispäivämää-
rät ovat:
7.1., 4.2., 4.3., 1.4. ja 6.5.2019. 
Lisätietoja: 
Raija Mustalahti puh. 050 083 6171 
raija.mustalahti@gmail.com ja 
Kristina Uotila.
 
Sastamalan Muistikahvila 
avoinna kerran kuukaudessa Spr:n 
tiloissa Ystävänpirtillä (Puistokatu 
18) kello 13-15. Muistikahvilan ke-
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hitorilla (Rantajätkäntie 2 B 30, 
Ylöjärvi, sisäänkäynti sisäpihan B-
rapusta) kerran kuukaudessa per-
jantaisin kello 13:00-15:00.
Muistikahvilan kevätkausi:
11.1. Edunvalvontavaltuutus, Eeva 
Tyrväinen Muistiohjaaja
8.2. Aivoterveyden ylläpitäminen, 
Eeva Tyrväinen Muistiohjaaja
15.3. Rakasta selkääsi – se kannat-
taa. Sinua, Riitta Virenius Tampe-
reen seudun selkäyhdistys

12.4. Luustoystävällinen ravinto ja 
liikunta, Eeva Tyrväinen Muistioh-
jaaja
17.5. Iloa ja valoa kevääseen, ke-
vätlauluja, Eeva Tyrväinen Muisti-
ohjaaja
Lisätietoja Muistikahvilasta Eeva 
Tyrväinen. Ylöjärven vertaisryhmä-
toiminnasta saa lisätietoja 
sairaanhoitaja Heli Kulman 
puh. 050 390 4622, 
heli.kulman@ylojarvi.fi 

Yhdistyksen 
tarjoamat palvelut

MUISTINEUVONTA JA OHJAUS
Annamme ajanvarauksella muis ti-
neu vontaa ja ohjausta muis ti sai raus-
diagnoosin saaneille ja läheisille. 
Tarjoamme tukea myös kuormittavi-
en tilanteiden helpottamiseksi.

MUISTITESTAUS 
Teemme ajanvarauksella CERAD- muis-
ti tes te jä henkilöille, jotka epäi le vät 
muistinsa toimintaa, mut ta joilla ei 
ole vielä aloitettu muis titutkimuksia. 
Testin jäsenhinta on 30€, muille hinta 
on 60€. Käteismaksu.

MUISTI-ILLAT
Muisti-illat on suunnattu hiljattain 
muistisairausdiagnoosin saaneille ja 
heidän läheisilleen. Syksyn muisti-
illat ovat maanantaina 11.2. ja 29.4. 
klo 17.00 -19.00. Tilaisuudessa on 
erikoislääkärin alustus muistisaira-
uksista ja tietoa yhdistyksen toimin-
nasta.  

TIETO- JA VERTAISKURSSI 
Kurssit ovat tarkoitettu muistisaira-
usdiagnoosin saaneille ja läheisille. 

Kurssiin sisältyy erikoislääkärin ja 
fysioterapeutin luennot sekä alus-
tukset ravitsemuksesta, liikunnasta 
sekä hoitotahdosta ja edunvalvon-
tavaltuutuksesta. Hakuohjeet ja -lo-
makkeet on saatavissa yhdistyksen 
toimistolta. Seuraava kurssi pide-
tään toukokuussa 2019. Kurssin hinta 
jäsenille 75 €/ hlö, ei-jäsenelle 100 
€/ hlö sisältäen asiantuntijaluennot 
ja täysihoidon. 

TUKIHENKILÖTOIMINTA
Yhdistyksen kouluttamat ja ohjaa-
mat vapaaehtoiset tukihenkilöt hel-
pottavat ja virkistävät muistisairaan 
ja/tai läheisen arkea yhteisesti so-
vittavalla tavalla. Tiedustelut: Tuija 
Koponen puh. 050 360 5224 ja Laura 
Sarkonsalo puh. 044 774 5866

TUKEA MUISTISAIRAAN 
KUNTOUTUKSEEN 
SAIRAUDEN MYÖHEMMISSÄ 
VAIHEISSA
Yhdistyksen KOKEVA -hanke tarjoaa 
opastusta, ohjausta ja tukea läheisil-
le harjoitteiden tekemiseen yhdessä 

Yhdistyksen tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ellei toisin mainita

Lämmin kiitos! 
�irkanmaan ��is�y��istys �al�aa kii�ää teitä� jotka ole�e osoi�aneet

syntymä�äivä� ym� m�istamiset �irkanmaalaisten m�is�sairai�en ja 
omaisten virkistykseksi ja iloksi!
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Ryhmätoiminta
Tampereella, kevät 2019

HILJATTAIN 
SAIRASTUNEIDEN RYHMÄ & 
RYHMÄ LÄHEISILLE
Muistisairausdiagnoosin saaneille ja 
läheisille omat ohjatut keskustelu- 
ja vertaisryhmät. Suunnattu 6-12 
kuukauden sisään diagnoosin saa-
neille. Kokoontumiset yhdistyksen 
toimistolla joka toinen maanantai 
(parittomat viikot) klo 13 - 14.30. 
Kevään kokoontumisajat: 14.1., 
28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 
8.4., 6.5. ja 20.5.  

MIESTEN RYHMÄ & RYHMÄ 
LÄHEISILLE
Muistisairausdiagnoosin saaneille 
miehille ja läheisille omat ohjatut 
keskustelu -ja vertaisryhmät.  Ko-
koontumiset yhdistyksen toimistolla 
joka toinen keskiviikko (parilliset vii-
kot) klo 13.00 – 14.30. 
Kevään kokoontumisajat: 9.1., 23.1., 
6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 
15.5. ja 29.5.

Ryhmät ovat maksuttomia, vapaaehtoinen kahviraha. 

TIEDUSTELUT
Pirkanmaan Muistiyhdistys ry,
Kalevantie 1, 33100 TAMPERE
puh. (03) 223 2344
Toimisto avoinna ma 9 - 16.30, ti – pe 9 - 15
sähköposti: toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi
www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

sairastuneen kanssa. Tiedustelut: 
Mari Lemmetty puh. 050 301 0418

HOIVAPYSÄKKI
Huolehdimme muistisairaasta, jol-
loin läheiselle jää aikaa esim. asioin-
tiin tai lepoon. Hoivapysäkki toimii 
ajanvarauksella tarpeen mukaan. 
Hoivapysäkki on jäsenille ilmainen, 
ei-jäsenille 20 €.  

PSYKOTERAPEUTIN 
PALVELUT
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus 
tulla keskustelemaan luottamukselli-
sesti parisuhteeseen, perheeseen tai 
muuhun omaissuhteeseen liittyvistä 
asioista. Keskustelukertoja voi olla 
yksi tai useampia yhteisen sopimuk-
semme mukaan. Tarkempia tietoja 
yhdistyksen toimistolta

LAKINEUVONTA
Lakineuvonta Pirkanmaan muisti-
yhdistyksen jäsenille. Neuvonnan 

piiriin kuuluvat mm. seuraavat asi-
at: edunvalvontavaltuutus ja testa-
mentti. Ensimmäinen yhteydenotto 
ja alkuneuvottelu sekä yleisluontoi-
nen juridinen neuvonta ovat jäsenil-
le maksuttomia. Tarkempia tietoja 
yhdistyksen toimistolta.

TAIDENÄYTTELY
Yhdistyksen tiloissa on esillä Pirkka-
lan taideyhdistyksen taiteilijoiden 
töitä. Loppusyksyn näytteilleaset-
tajana on Tuomo Rantanen ja Tuija 
Piepponen. Tervetuloa tutustumaan!

LISÄTIETOJA JA 
AJANVARAUKSET
toimiston aukioloaikoina:
ma klo 9 -16.30, ti-pe klo 9-15
Kalevantie 1, Tampere
puh. 03 223 2344 tai toimisto@pir-
kanmaanmuistiyhdistys.fi 
www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi
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AAMUVIRKUT
Muistisairausdiagnoosin saaneille ja 
läheisille omat ohjatut keskustelu 
– ja vertaisryhmät.  Kokoontumiset 
joka toinen keskiviikko yhdistyk-
sen toimistolla (parittomat viikot) 
klo 10.00 -11.30. Kevään kokoontu-
misajat: 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 
13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5. ja 
22.5.

MUISTIKUNTOUTUJIEN 
ILTAPÄIVÄRYHMÄ & 
RYHMÄ LÄHEISILLE
Muistisairausdiagnoosin saaneille ja 
läheisille omat ohjatut keskustelu -ja 
vertaisryhmät.  Kokoontumiset joka 
toinen keskiviikko yhdistyksen toi-
mistolla (parittomat viikot) klo 13.00 
-14.30. Kevään kokoontumisajat: 
16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 
27.3., 10.4., 24.4., 8.5. ja 22.5. 

NAISTEN RYHMÄ JA RYHMÄ 
LÄHEISILLE (HUOM! MYÖS 
LÄHEISILLE)
Muistisairausdiagnoosin saaneille 
naisille ja läheisille omat ohjatut 
keskustelu- ja vertaisryhmät.
Kokoontumiset joka toinen tiistai 

yhdistyksen toimistolla (parilliset 
viikot) klo 13.00 – 14.30. Kevään 
kokoontumisajat: 8.1., 22.1., 5.2., 
19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 
14.5. ja 28.5. 

RYHMÄ TYÖIÄSSÄ 
DIAGNOOSIN SAANEILLE JA 
LÄHEISILLE 
Muistisairausdiagnoosin saaneille 
ja heidän läheisilleen omat ohjatut 
keskustelu - ja vertaisryhmät. Ko-
koontumiset yhdistyksen toimistolla 
kerran kuukaudessa torstaisin klo 
17.30 - 19.00. Kevään kokoontumis-
päivät: 24.1., 28.2., 28.3., 25.4 ja 
23.5. 

PIRKANMAAN 
MUISTIAKTIIVIT 
Tampereen Muistiaktiivit kokoontu-
vat pari kertaa kaudessa yhdistyksen 
toimistolla (Kalevantie 1, Tampere). 
Jos olet kiinnostunut toiminnasta, ota 
yhteyttä! Toivomme aktiivisia jäseniä 
mukaan ryhmään. Lisätietoja: muis-
tiaktiivi Jouni Rasi, p. 050 326 2435, 
jounirasi@gmail.com tai yhdistyksen 
toimisto p. 03- 223 2344, toimisto@
pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

Iloisen tädin taatelikakku

250 gr kivettömiä taateleita

3 dl vettä

2 dl sokeria

200 gr voita, laktoositon

2 kpl munia

2 tl vanilliinisokeria

1 tl leivinjauhetta

1 tl soodaa

3,5 dl vehnäjauhoja, puolikarkeita

Iso rasia suklaakonvehteja, mieluiten kaksi

Aloita iloisesti suklaata maistellen ja sen makua testaillen.

1. Voitele ja korppujauhota kakkuvuoka.

2. Kuumenna pilkotut taatelit, vesi ja sokeri kiehuvaksi kattilassa ja anna 
kiehua hiljaa poreillen muutaman minuutin. Tarkista uudelleen konvehdit.

3. Siirrä kattila pois liedeltä ja lisää paloiteltu rasva joukkoon. 

4. Kun rasva on sulanut ja seos on haaleaa lisää vaniljasokeri ja munat hyvin 
sekoittaen. Napsi tässä välissä lisää suklaata.

5. Sekoita kuivat aineet ja lisää seokseen. Vaan älä suklaata.

6. Kaada taikina vuokaan. Paista 150–170 asteessa 60–70 minuuttia. Mikäli 
suklaanhimo ei tällä välin hellitä, pyöräile lähikauppaan ostamaan lisää.

7. Anna kakun jäähtyä noin 15 minuuttia ennen tarjoiluvadille kumoamista.
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Pirkanmaan Muistiyhdistys ry
Kalevantie 1
33100 TAMPERE

ALAOSASTOT PIRKANMAAN 
MUISTIYHDISTYS RY

TUKEA, TIETOA
JA TOIMINTAA

VERTAISLINJA TUKIPUHELIN
MUISTISAIRAIDEN LÄHEISILLE

0800 9 6000
Vuoden jokaisena päivänä klo 17 – 21 (maksuton)

Vastaajina koulutetut  kokeneet omaishoitajat

Akaa –Urjala
Marjo Haavisto
puh. 050 330 8515
marjo.haavisto@saunalahti.fi

Huittinen
Aira Autio
puh. 044 564 2544
aira.autio@dnainternet.net

Hämeenkyrö – Ikaalinen
Helvi-Elina Nissen
puh. 040 704 5156
helvi.nissen@gmail.com

Anja Janakka
puh. 044 330 6184
anja.janakka@ikaalinen.fi

Lempäälä
Jaana Kettunen
puh. 040 574 5731
jaana-kettunen@elisanet.fi

Nokia
Seija Helminen
puh. 040 730 6378
seipe.raipe@gmail.com

Parkano –Kihniö
Arja Grönfors
puh. 0400 952 556
arja.gronfors@gmail.com

Orivesi
Jouko Väisänen
puh. 041 507 4125
jouko.vaisanen@saunalahti.fi

Pirkkala
Raija Rautio
puh. 050 495 9933
rautionraija@gmail.com

Sastamala
Seija Kuukka
puh. 050 512 1608
seija.kuukka@kopteri.net

Sydän-Häme
Marjo Haavisto
puh. 050 330 8515
marjo.haavisto@saunalahti.fi

Tampere
Raita Lehtonen
puh. 050 431 9299
raita.lehtonen@saunalahti.fi

Valkeakoski
Anne Niemi
puh. 040 335 7459
anne.niemi@valkeakoski.fi

Virrat
Hilkka Heikkinen
puh. 03 485 3247
hilkka.heikkinen@virrat.fi

Ylöjärvi
Eija Myllymäki-Niemi
puh. 040721 6841
eija.myllymaki-niemi
@suomi24.fi

Yhteystiedot
Pirkanmaan Muistiyhdistys ry
Kalevantie 1, 33100 Tampere
p. (03) 223 2344 
toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi
www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

Puheenjohtaja, 
palveluohjaaja Tuula Auranen

Toiminnanjohtaja, 
KTM Teija Siipola 
p. 050 463 4295
teija.siipola@pirkanmaanmuistiyhdis-
tys.fi

Toimistosihteeri 
merkonomi Marjukka Niemenmaa
p. (03) 223 2344
marjukka.niemenmaa@pirkanmaan-
muistiyhdistys.fi

PIRKANMAAN MUISTILUOTSI
Tukihenkilövastaava,
TtM Tuija Koponen
p. 050 360 5224
tuija.koponen@pirkanmaanmuisti-
yh dis tys.fi

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori,
sosionomi AMK, Laura Sarkonsalo 
puh. 044 774 5866
laura.sarkonsalo@pirkanmaanmuisti-
yhdistys.fi

Muistiohjaaja, 
muistihoitaja, lähihoitaja 
Marjo Haavisto
p. 050 330 8515
marjo.haavisto@pirkanmaanmuisti-
yhdistys.fi

Muistiohjaaja,
muistihoitaja, lähihoitaja 
Kristina Uotila
p. 044 730 5270
kristina.uotila@pirkanmaanmuisti-
yhdistys.fi

Muistiohjaaja,
sosionomi AMK, lähihoitaja 
Eeva Tyrväinen
p. 044 738 9373
eeva.tyrvainen@pirkanmaanmuisti-
yhdistys.fi

Muistiohjaaja,
geronomi Akseli Tuuri
p. 044 251 7899
akseli.tuuri@pirkanmaanmuistiyh-
distys.fi

KOKEVA-hanke
Projektivastaava,
TtM Mari Lemmetty
p. 050 301 0418
mari.lemmetty@pirkanmaanmuisti-
yhdistys.fi

Projektityöntekijä,
YTM, KM Hillervo Pohjavirta 
p. 044 762 1282
hillervo.pohjavirta@pirkanmaan-
muistiyhdistys.fi

 
Lisäksi lehden takakanteen kaivataan yheydenottokuponkia takaisin. Aiemmin ollut takasisäkannen 
alaosassa tällainen ja osoitteemme takakannessa: 
 
 

 
PALVELUKUPONKI 
 

Nimi 

Osoite 

Uusi osoite (jos osoitteenmuutos) 

Puhelin  Sähköposti 
 

 Osoitteenmuutos                   Liityn yhdistykseen  
 Eroan yhdistyksestä      Omainen/muu läheinen  
 Ammattihenkilö              Opiskelija  
 Muu  

 
 

 Läheinen
 Yhteisöjäsen
 Muuten asiasta kiinnostunut

 Muistisairauteen sairastunut
 Ammattihenkilö

Liityn jäseneksi

Haluan luovuttaa tämän tiedon yhdistykselle ja Muistiliitolle
 Kyllä  Ei

Jäsen voi milloin tahansa perua suostumuksensa ottamalla yhteyttä yhdis-
tykseen tai Muistiliittoon. Jäsentietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oi-
keuksista saat tietoa tietosuojaselosteesta, jota voit kysyä yhdistyksestä.
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