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Tänä keväänä Suomessa havahduttiin vanhuksista huolehti-
misen epäkohtiin. Uutisvirta toi tietoomme hyvin räikeitäkin 
esimerkkejä siitä, kuinka väärin tiedoin, taidoin tai motiivein 
laiminlyödään vanhusten turvallisuus ja hyvinvointi. Huonot 
uutiset jättivät hetkeksi hyvät uutiset varjoonsa ja syntyi ku-
va, että kaikki on huonosti. Näin ei kuitenkaan onneksi ole, 
vaan suuremmassa osassa vanhustenhuoltoa uskon tapahtu-
van enemmän hyvää kuin huonoa. Harmillista tässä on se, et-
tä jos asiat menevät huonosti, niin heikoimmassa asemassa on 
aina muistisairas, jolta puuttuvat taidot pitää puoliaan. 

Tätä varten osa yhdistyksemme työtä on toimiminen potilas-
järjestönä. Tästä työstä osa on edunvalvontaa, jossa kootaan 
tietoa siitä, miten pärjätä tässä ja nyt. Osa on taasen vaikutta-
mistyötä, jossa pyritään tekemään tulevaisuudesta muistiystä-
vällisempi. Vaikuttamistyötä tehdään paljon Muistiliiton toi-
mesta kansallisesti, mutta olen erityisen ylpeä meidän paikal-
lisen yhdistyksemme ponnisteluista. Oman historiamme aika-
na olemme vaikuttaneet vahvasti mm. muistisairaiden palve-
lu- ja hoitopolkujen kehittämiseen ja muistihoitajaverkoston 
syntymiseen. Mutta mitä tuo vaikuttamistyö sitten meillä on 
tänään?

Välillä se on hyvin järjestelmällistä ja suunniteltua osallistu-
mista eri foorumeihin. Näitä foorumeita, joissa edustamme 
muistisairaiden ja omaisten äänellä ovat esimerkiksi Ikäih-
misten verkosto, Neurologisten vammaisjärjestojen verkosto, 
Muistihoitajaverkosto, Muistiluotsiverkosto, Järjestöfoorumia 
valmisteleva verkosto ja olemme edustettuna myös Lahden 
vanhusneuvostossa. Näiden lisäksi toimimme muistiasiantun-

Vaikuttavaa työtä

Puheenjohtaja

UUDISTUKSIA!

Kädessäsi on uudistunut Muistike-lehti.

Lehdessä jutturakenne ja tutut otsikot ovat 
säilyneet . Muutos aiempaan löytyy lehden 
loppuosan tapahtumakalenterista . Kalenteri 
on nyt irroitettu erilliseksi vihkoseksi, josta on 
helpompi katsoa, mitä toimintaa on tarjolla 
niin omassa kunnassa kuin yleisestikin . Hyviä 
lukuhetkiä!
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tijaroolissa erilaisissa ohjausryhmissä ja haemme aktiivisesti 
uusia vaikuttamisenpaikkoja lähiympäristöstä. Meille tietys-
ti jokainen tapahtuma, luento tai vaikkapa yhteistyöpalaveri 
näyttäytyy tilaisuutena käyttää jäsenistömme ääntä.

Kun näitä vaikuttamisenpaikkojamme tähän yrittää listata, 
niin väistämättä alkaa miettimään, kuinka ehdimme kaikkial-
le. Päivittäinen työmme muistisairaiden ja omaisten kanssa vie 
mukanaan. Teemme työtämme vahvasti tässä hetkessä kiin-
ni ja nautimme siitä, että saamme joka päivä vaikuttaa ihmis-
ten elämään. Tästä huolimatta tulevaisuutta ei pidä unohtaa ja 
sen rakentamiselle on löydyttävä aikaa. Meillä vahvasti elävä 
vapaaehtoistyö on helpottanut tämän ajan löytämistä ja osaa 
vaikuttamistyöstäkin tehdään vapaaehtoisvoimin. Kuitenkin 
tahdon modernisti näyttää peukkua ja mieluummin molem-
pia peukkuja meidän toimistomme väelle. Vaikka tiedän arjen 
imun ja tehtävien vievän vahvasti mukanaan, niin aina löy-
tyy aikaa ja ajatusta vaikuttamiselle. Vaikuttaminen näyttäytyy 
meillä enemmän sydämenasiana kuin velvollisuutena. Muisti-
sairaiden ääntä käytetään vahvasti, mutta lempeästi ja raken-
tavasti. Heinäkuuksi nuo äänet toimiston suunnasta taukoavat 
ja väki viettää ansaittuja lomiaan. Elokuussa jatkamme taas le-
vännein äänihuulin.

Hyvää kesää yhdistysväelle ja toimiston äänille!

Jussi

Puheenjohtaja Puheenjohtaja

Tarjous sinulle!
Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen 
jäsenenä saat 10 % alennusta
kaikista palveluistamme. 

Normaalihintainen tutkimus, 
esimerkiksi pään magneettikuvaus, 
yksityiserikoislääkärin lähetteellä 
alkaen 179 euroa (hinta ennen 
Kela-korvausta 252-293 €) ja 
ilman lähetettä alkaen 229 euroa.

Katso kaikki palvelumme, lähin 
toimipisteemme ja varaa aika:

ct.synlab.fi
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Muistiluotsin talvi ja kevät ovat hu-
rahtaneet vauhdikkaasti. Maakun-
nassa on kierretty Muistikahviloi-
den, luentojen kera, ryhmät ovat 
pyörineet aktiivisesti, joukossamme 
on upea joukko vapaaehtoistoimi-
joita ja yhteistyötä on tehty mahta-
vien kumppaneiden kera.

Näin kesän äärellä on hetki aikaa 
istua alas ja vilkaista taaksepäin teh-

tyä työtä, joka on ollut taas täynnä 
merkityksellisiä hetkiä ja tunnelmia. 
Isoja tunteita herätti Muistilangat 
laulaa -kuoron keikat niin eduskun-
nassa kuin Oulussa, Taikajengin Ha-
waiji-show ja uusi hieno yhteistyö 
Lahden kaupunginteatterin kanssa 
Isä-näytelmän parissa. Pieniä, mutta 
niin merkityksellisiä hetkiä ja tun-
teita koettiin arjen kohtaamisissa 
puhelimitse, oviaukoissa, eteisissä, 
ryhmissä ja tapahtumissa.

Muistiluotsin vuotta 2018 on ar-
vioitu yhdessä ja kahden muun 
Muistiluotsikeskuksen kanssa. On 
ilo huomata yhdessä, että olemme 
osanneet olla oikeiden asioiden ää-
rellä ja moni muistiperhe on saanut 
kaipaamaansa tukea ja apua keskuk-
sien kautta. Vuoden aikana ehditään 
tehdä merkittäviä lukuja ihan arki-
sen työn ääressä. Tässä alla listattu-
na niistä muutamia. 

Vuonna 2018 Muistiluotsin työn-
tekijät mm:

ohjasivat noin 2000 asiakasta •	
puhelimitse tai kasvokkain
järjestivät ja koordinoivat •	
ryhmiä, joita oli yhteensä 
31 kpl, ryhmäkertoja 378 ja 
osallistujakertoja 3359 kpl.

Muistiluotsin kesänmakuiset terveiset

järjestivät Muistikahviloita 35 •	
kertaa ja niissä oli yhteensä 1033 
kävijää.
koordinoivat vapaaehtois-•	
toimijoita ja keskuksen 
vapaaehtoistoimijat tekivät 
yhteensä 2250 tuntia 
vapaaehtoistyötä ja aktiivisia 
vapaaehtoistoimijoita oli 51 hlöä.
pitivät 37 luentoa muistiasioissa, •	
ja niissä oli yhteensä 967 
kuulijaa.
työntekijät olivat mukana 18 •	

Kuulumiset Kuulumiset

TULOSSA SYKSYLLÄ

Florian Zeller
ISÄ

Lämmin ja koskettava näytelmä
kaiken katoavaisuudesta

Ensi-ilta 2.10. Eero-näyttämöllä
Ohjaus Sini Pesonen

Hintaetu Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen
jäsenille lokakuun esityksiin: 
25€ /lippu (norm. 30€)

Esitykset pe 4.10. klo 19 / to 10.10. klo 19
la 12.10. klo 13 / la 19.10. klo 19 / pe 25.10. klo 19
la 26.10. klo 13 / to 31.10. klo 19

Liput
Teatterin lippumyymälästä (avoinna 6.8. alkaen)
ja Lippupisteen myyntipisteistä.

Lippuvarauskoodi Muisti

Ryhmämyynti (03) 752 6000
Lippumyymälä 0600 30 5757
(1,53 €/min+pvm)
Väliaikatarjoilut (03) 782 6474

l upu i i

tapahtumassa tai infopisteessä, 
ja näissä kävijöitä oli yhteensä 
1846 hlöä. 

Näitä lukuja katsoessa voi todeta, että 
toimintamme on tavoittanut hienosti 
ihmisiä ja toiminnallemme on myös 
tarve. Kiitos kaikille kauden aikana 
mukana olleille, aurinkoa ja lempeyt-
tä kesään, syyskaudella taas tavataan!

Terveisin 
Muistiluotsin väen puolesta Virpi

Kuvassa vasemmalta oikealle  
Muistiluotsin Petra, Virpi, Sari ja Nina.
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Nyt on maljannoston ja kiitoksen 
aika. Hanke päättyy kesällä 2019 ja 
sen myötä Aivotreenit-toiminta ja 
valtakunnallinen Ahaa!-koordinaa-
tio jää vähintäänkin syksyn mittai-
selle tauolle. Mehän emme siis vie-
läkään luovuta. Sitkeästi yritämme 
hakea vielä uutta rahoitusta toimin-

nalle ja jos hyvin käy niin toiminta 
jatkuu taas 2020. Jatko selviää taas 
tuttuun tapaan joulukuussa eli odot-
telua odottelua… Jos rahoitusha-
kemukset eivät taaskaan tuota toi-
vottua tulosta, niin toivoaksemme 
Ahaa!-toiminta jatkuu vauhdikkaa-
na ilman hankkeen tukea.

Aivotreenit-hanke on toiminut 
menneen kevään aiemmilta vuosil-
ta siirtyneiden varojen turvin. Kos-
ka varsinaista uutta rahoitusta vuo-
delle 2019 ei ollut, hanketta ei voitu 
jatkaa enää kahden työntekijän voi-
min, eikä koulutuksia järjestää, vaan 
kevään aikana keskityttiin lähinnä 
hankkeen viimeistelyyn ja paketoin-
tiin. Elina siirtyi toisiin tehtäviin 
maaliskuun alussa, tai oikeastaan 
tehtävät pysyivät ainakin samassa 
aihepiirissä, alue vaan vaihtui. Eli-
na siirtyi näet kevääksi Uudenmaan 
Muistiluotsin työntekijäksi Järven-
päähän. Yhteisellä asialla siis ollaan 
edelleen. 

Kevätkaudella hankkeessa ehdit-
tiin erinäisten loppuraporttien kir-
joittamisen lomassa pitää ryhmätoi-
mintaa yllä ja hioa viimeiset Ahaa! 
lisätehtävät loppuun. Aivoviikolla 
oltiin myös mukana infopisteillä ja 
muissa tempauksissa ja kesän kyn-
nyksellä tavattiin vielä yhdistyksen 

Aivotreenit-hanke kiittää ja kumartaa!

Kuulumiset

vapaaehtoisten Ahaa! ohjaajien ke-
ra sekä vietettiin ”lopettajaiset” lef-
fassa ryhmäläisten ja vapaaehtoisten 
ohjaajien kera. Kevätkaudella val-
mistui myös YAMK-opinnäytetyö 
Ahaa!:ta koskien. Lue lisää ajankoh-
taista palstalta  

Vaikka hanke päättyykin nyt, niin 
valtakunnallisesti Ahaa!-toiminta 
jatkuu koulutettujen ohjaajien voi-
min. Hankkeen aikana vapaaehtoi-
sia Ahaa! ohjaajia on koulutettu yli 
kaksisataa ja ammattilaisiakin on 
Ahaa!:seen tutustunut reilusti tois-
tasataa henkilöä. Ahaa!-ohjaajakou-
luttajia on lähes parikymmentä, jo-
ten vapaaehtoisten Ahaa!-koulutuk-
sia tulee olemaan jatkossakin. Seu-
raavat koulutukset ovatkin jo tulos-
sa toukokuussa Keski-Suomeen KS-
Muistiyhdistyksen Apetta Aivoille 
-hankkeen ja elokuussa Ouluun Ou-
lun Muistiyhdistyksen järjestämänä.

Hanke paketissa.

Vaikka hankkeen toiminnan lop-
puminen harmittaakin vietävästi ja 
surettaa jättää tämä Muistiyhdistys, 
jossa olen saanut työskennellä yh-
deksän vuoden ajan, niin silti mie-
li on iloinen siitä, mitä Aivotreenit-
hankkeessa saatiin aikaiseksi. Hank-
keen tavoitteet täyttyivät yli odotus-
ten: toiminta ja tarve kohtasivat ja 
palautteen mukaan olemme onnis-
tuneet. Vaikka toiminta ei saanut 
hakemaamme jatkoa, voimme kat-
soa hyvin mielin taaksepäin.

Aivotreenit-hankkeessa on saa-
tu hurjasti hyvää aikaiseksi, toimin-
ta on levinnyt ympäri Suomen ja sa-
dat ihmiset ovat saaneet vaivata ai-
vojaan Ahaa!-tehtävien parissa. Ei 
ole työ ainakaan hukkaan mennyt! 
Ja mistäpä sitä tietää, vaikka jatkos-
sa vielä saataisiinkin palata Ahaa!:n 
pariin taas uudestaan.

Ahaa!:n www-sivut (www.ahaa-
aivotreenit.fi) ja materiaalipankki 
ovat toiminnassa sellaisenaan aina-
kin vielä vuoden 2019 loppuun. Toi-
min itse sivujen yhteyshenkilönä 
syksyn ajan vapaaehtoistyön pohjal-
ta eli yhteyttä saa ottaa.

Kiitos ryhmäläiset, vapaaehtoiset, 
yhteistyökumppanit ja kaikki muut 
mukana olleet! Olen nauttinut tästä 
matkasta ja kaikista tapaamisista.

Elisa 

2/2019 Muistike1/2019 11

Tästä kaikki alkoi,  
Ahaa!-tiimi Porvoossa 10.5.2016



Kuka olet ja millaiseen 
vapaaehtoistoimintaa osallistut 
Muistiyhdistyksessä?
Olemme pariskunta: Pekka Hänni-
käinen ja Elisabeth (Eepe) Johans-
son-Hännikäinen. Olemme olleet 
naimisissa jo 43 vuotta. Olemme yh-
distyksen jäseniä ja vapaaehtoisia. 
Toinen meistä on sairastunut ja vielä 
mukana työelämässä yrittäjänä. Toi-
nen meistä on omainen ja hoitelee 
puolisonsa yrityksen kirjanpitoa sekä 
auttaa pienissä asennushommissa. 

Yhdistykseen meidät "järjesti" 
yhteinen tuttumme taikuri Jouko 
Jokke Alho.  Aika alkuvaiheessa pe-

rustettiin Muistilangat-kuoro, johon 
lähdimme mukaan pienestä "pai-
nostuksesta". Seuraava askel oli Jo-
ken perustama Taikajengi. Näiden 
reenien sivujuonteena alkoi meidän 
roudauskeikat. Varsinaiseen vapaa-
ehtoistyöhön ajauduttiin jälleen pik-
kuhiljaa Markkinakahvien apuisän-
tänä ja -emäntänä.

Nykyisin myös me olemme mu-
kana Kärkölän ja Hämeenkosken 
Muistikahviloissa sekä joskus myös 
Heinolassa.

Mitä vapaaehtoistoiminta sinulle 
antaa?
Minä Pekka lähdin mukaan sillä pe-
riaatteella: et missä tarvitaan hyvvää 
miestä, niin tässä siulle on sellane 
sekä puuseppää aina tarvitaan. Teen 
siis roudauksia, pieniä korjauksia ja 
erilaisia taikavälineitä, niissä hom-
missa teen sitä, mitä parhaiten osaan 
ja nautin siitä. 

Eepe: Yritän olla ihminen ihmi-
selle. Vapaaehtoinen ei tiedä ke-
nenkään diagnoosia. Voin kohdata 
muistikahvilan kävijät omina per-
sooninaan. On mahtavaa huomata 

Muistiyhdistyksen 
ilontuojat

Yhteistyökumppanit

Kuka olet ja millaiseen 
vapaaehtoistoimintaan osallistut 
Muistiyhdistyksessä?
Olemme  Tuula ja Juhani Gebhard 
Heinolasta. Toimimme Heinolan 
muistikahvilassa vapaaehtoisina. 
Tuula hoitaa kahvijuttuja ja Juhani 
kerää nimet vieraskirjaan, teemme 
tietysti muutakin, missä voimme ol-
la avuksi. Tuula on mukana Heino-
lan vertaistukiryhmässä ja sielläkin 
on kahvia saatavissa. Juhani on ai-
votreenitoiminnassa. Yhdessä olem-
me myös Päijät-Hämeen Muistiak-
tiiveissa mukana.

Mitä vapaaehtoistoiminta sinulle 
antaa?
Meistä on todella mukavaa olla toi-
minnassa mukana, saamme kertoa 
missä mennään ja välillä antaa neu-
vojakin ihmisille. Toivomme voi-
vamme auttaa niin iloissa kun su-
ruissakin ja olla avuksi. 

Mitä haluaisit sanoa sellaisille 
henkilöille, jotka harkitsevat 
ryhtyvänsä vapaaehtoiseksi?
Jos harkitset vapaaehtoiseksi ryhty-
mistä niin meistä se on antoisaa ja 
mukaansa tempaavaa toimintaa iloi-
neen ja suruineen. Voit auttaa toisia 
ja olla avuksi ja iloksi.

– pariskuntien voimaa

musiikin ja taian voima jäseniimme 
ja muihin faneihimme. Pienikin hy-
my ja silmien loiste saa jatkamaan 
näitä hommia. Kiitos, että saan olla 
mukana! 

Mitä haluaisit sanoa sellaisille 
henkilöille, jotka harkitsevat 
ryhtyvänsä vapaaehtoseksi?
Rohkeasti mukaan! Nyt hyötykäyt-
töön omat voimavarasi; oli ne sitten 
vaikka käsityöt, pelien ja liikunta-
ryhmien vetäminen, askartelu, kah-
vi- ja kävelyseura. Vain taivas on ra-
jana.

Yhteistyökumppanit
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Yhteistyökumppanit

Kuka olet?
Olen Sirpa Siivonen Lahdesta. Mie-
hen ja kolmen kissan sekä yhden koi-
ramamman kanssa rauhaiseloa elel-
lään Pohjois-Lahdessa. Kilometrejä 
elämäntaipaleella kertynyt jo hyvän 
matkaa ja elämää rikastuttaa myös 
tyttärentytär. Luonnossa liikkumista 
ympäri vuodenaikojen mielelläni har-
rastan ja se on antoisaa. Syksymmällä 
sienireissut ovat erittäin mieluisia. 

Mitä teet muistiyhdistyksellä?
Tehtäviini kuuluvat kaikenlaiset teh-
tävät; itse nimittäisin huushollars-
ka! Kahvinkeitosta sihteerintöihin 
– mukavaa vaihtelevaa työtä, josta 
nautin suuresti.

Miksi hakeuduit juuri meille?
Opiskelen lisäopintoja läpi ja suunta-
na on Muistihoitaja. Tätä varten sain 
vinkin hakeutua harjoittelemaan 
Muistiyhdistykselle ja mikä mahta-
va tilaisuus. Tämä on juurikin oikea 
näköalapaikka muistisairaan ja hä-
nen omaisensa arkeen ja erittäin tär-
keä kohtaamispaikka ja enpä olisi it-
sekään osannut odottaa näin paljon. 
Ihanaa sydämellä kohtaamista.

Mitä olet oppinut tähän 
mennessä?
Olen saanut oppia erittäin paljon 
täällä ollessani ja vielä on paljon opit-
tavaa. Kuitenkin tärkeimpänä, mikä 
on sävähdyttänyt on Muistiyhdistyk-
sen toiminnan tärkeys muistisairaan 
ja hänen omaisensa arjessa on to-
dellakin tärkeää -tätä en siis osannut 
odottaa etukäteen. Ja tämä oppi olisi 
erittäin hyvä tuonne päättäjillekin.

Mitä odotat työskentelyltäsi?
Tärkeintä työssäni on asiakaskes-
keisyys. Ihmisille pitää saada jäädä 
hyvä mieli käynnistään täällä Muis-
tiyhdistyksellä ja siihen haluan olla 
vaikuttamassa omalta osaltani.

Toimiston ilontuoja

Wellamo-opisto on Lahden 
seudulla seitsemän kunnan 

alueella toimiva seudullinen kansa-
laisopisto. Opistossa on käynnisty-
nyt syksyllä 2018 laadunkehittämis-
hanke nimeltä Voimaa Wellamosta, 
jossa luodaan ikääntymisvalmen-
nustoimintamalli opistolle. Uudessa 
palvelukonseptissa huomioidaan eri 
ikäiset seniorit ja muistisairaat, hei-
dän kiinnostuksena ja tarpeensa. 

Hankkeessa pyritään kehittä-
mään uudenlaista iloista, paineeton-
ta ja virkistävää toimintaa yhdes-
sä vertaisten kanssa. Tarkoituksena 
on tarjota toimintaa, joka kannustaa 
aktiivisuuteen ja osallisuuteen, eh-

käisee yksinäisyyttä ja pitää toimin-
takykyä yllä. Toimintaa on ideoitu 
yhdessä opiston opettajien ja sidos-
ryhmien kanssa moniammatillisena 
yhteistyönä. Kuluvan vuoden (2019) 
alusta Wellamo-opistossa on hank-
keen tukemana käynnistetty koko 
kevään kestänyt Muistipilotti-ryh-
mä. 

Muistipilotti-ryhmä on kokoon-
tunut koko kevättalven 2019 Wel-
lamo-opiston tiloissa Lahdessa jo-
ka torstai puolentoista tunnin ajan. 
Ryhmä on koottu yhteistyössä Päi-
jät-Hämeen Muistiyhdistyksen 
kanssa. Lisäksi sitä on markkinoitu 
avoimesti opiston sivuilla. 

Voimaa Wellamosta

Liikunnanohjaaja Merja Palomäki Wellamo-opistolta 
ohjaa tuolijumppaa mukavan musiikin tahdissa. 

Muistipilottiryhmän 
käsityökerralla valmis-
tetut pääsiäistiput

– Paikka auki -työntekijä Sirpa
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Muistiryhmässä on päässyt ko-
keilemaan monenlaista. On harras-
tettu liikuntaa, kuvataiteita, musiik-
kia ja käsitöitä. Wellamo-opiston 
päätoimiset ja tuntiopettajat ovat 
ohjanneet mm. asahia, tuolijump-
paa, bocciaa, muistijoogaa, muiste-
lua kuvataiteen keinoin, musiikki-
muistojen herättelyä laulaen ja ke-
väisiä käsitöitä huovuttaen. 

Kurssikokeilun ideana on ollut 
tuottaa monenlaista opiston tarjon-
nassa olevaa toimintaa lyhyinä jak-
soina siten, että ryhmän kokoontu-
mispäivä ja kellonaika on säilynyt 
aina samana. Opettajat ja kurssisi-
sällöt ovat vaihtuneet kolmen vii-
kon välein. Minä olen suunnittelija-
opettajana kuitenkin ollut joka ker-
ta vastaanottamassa osallistujat. Li-

säksi olen esitellyt uudet opettajat ja 
aiheet sekä osallistunut toimintaan. 
Suuri osa ryhmäläisistä on käynyt 
pilotissa omatoimisesti, osa ystävän 
tai puolison kanssa ja muutama on 
saatettu paikalle omaisen toimesta.

Tarkoituksena tässä muistipilo-
tissa on ollut saada opiston opetta-
jille kokemusta muistisairaiden oh-
jaamisesta. Lisäksi on pyritty suun-
nittelemaan juuri tälle kohderyh-
mälle sopivia palveluja. 

Kokemukset ovat olleet rohkaise-
via ja palaute hyvää. Etenkin omai-
silta saatu kiitos on innostanut jat-
kamaan. ”Meidän isäntä on ollut 
tämän ryhmän jälkeen koko lop-
pupäivän selvästi virkeämpi ja ak-
tiivisempi kuin muuten. Hän läh-
tee aina mielellään mukaan toimin-
taan”, kommentoi erään muistisai-
raan puoliso. Kehitysideana toisen 
osallistujan omainen kyselee, olisiko 
mahdollista samaan aikaan järjes-
tää omaisille jotain vertaisryhmää.  
Meitä opistolaisia on myös onnista-
nut, että löysimme erittäin valloitta-
via, positiivisia ja rohkeita muisti-
sairaita mukaan kokeiluun! Heidän 
kanssaan on saatu viettää monta rie-
mastuttavaa ja virkistävää hetkeä 

Wellamo-opiston musiikin suunnittelija-
opettaja Lea Orpana laulattaa muisti-
ryhmäläisiä.

yhdessä oppien. 
Veikko Lind on yksi ryhmän toi-

mintaan osallistunut nastolalainen. 
”Eipä olis ikinä arvannut, mihin sitä 
entinen sotilas vielä elämässään tai-
puu!”, totesi Veikko saatuaan huovu-
tetut pääsiäismunat valmiiksi kotiin 
vietäväksi.  

Ensi syksynä Wellamo-opiston 
opinto-ohjelmassa on jälleen mo-
nenlaista ikäihmisille ja muistisai-
raille suunnattua tarjontaa syys-
kuusta 2019 alkaen. Muistipilotti-
ryhmä jatkaa kokoontumista tors-
taisin klo 11.30-13.00. Ryhmä on 
maksuton. Lisätietoja ilmoittautu-
misesta ja muista muistiryhmistä:  
https://peda.net/wellamo-opisto/
hankkeet/vweikl/muistipilotti

Tervetuloa mukaan uudet ja enti-
set ryhmäläiset!

Voimaa Wellamosta – elinvoimaa 
ikä kaikki, Opetushallituksen ra-
hoittama kehittämishanke 2018-19 

Päivi Vihma, Wellamo-opiston suun-
nittelijaopettaja, hankekoordinaattori

Lisätiedot:   մ
Päivi Vihma 050 3985870 tai  
paivi.vihma@wellamo-opisto.fi

hankkeen internetsivut: https:// մ
peda.net/wellamo-opisto/hankkeet/
vweikl

Veikko 
Lind te-
kemässä 
muisti-
jooga-
harjoi-
tuksia

Huopa-
pallot 
syntyvät 
huovu-
tetuista 
huopa-
levyistä 
käsi-
työam-
matti-
laisten 
ohjauk-
sessa.

Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppanit
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Tällä teemalla on Päijät-Hämeen 
omaishoitajat ry kulkenut 20 v 

-juhlavuottaan. Paikallinen toimin-
tamme on alkanut melko lailla 10 
vuotta muistiyhdistyksen toimin-
nan perässä. Yhteisiä kuvioita on 
ollut pitkin aikoja, nykyään eniten 
työntekijöiden vertaistuellisten ta-
paamisten muodossa. Tietoja, taito-
ja ja kokemuksia jaetaan varaukset-
ta auttaen toinen toistaan arkityös-
sä. Se on arvokas asia.

Omaishoitajuus käsitteenä on 
monelle edelleen rajoittunut, vaikka 
omaisia on hoidettu kautta aikain. 
Usein asia mielletään vain ikäihmi-

sille kuuluvaksi, vaikka se koskeekin 
kaikenikäisiä, kaikenlaisissa elämän-
tilanteissa ja sairausryhmissä olevia. 
Todellisuus alueellamme tällä het-
kellä on, että kunnallisen omaishoi-
dontuen piiriin yltää vain pieni osa 
ja vain kaikkein raskaimmassa hoi-
vatilanteessa olevat. 

Silti omaishoidontuen ulkopuolel-
le jäävien omaishoitotilanteiden tun-
nistaminen on myös merkittävää. 
Omaishoitajaliiton kautta on tehty 
jo muutaman vuoden ajan työtä ala-
ikäisten hoivaajien osuuden tunnis-
tamiseksi. Lukematon määrä lapsia 
huolehtii perheen arjen sujumisesta, 
koska vanhemmat eivät sitä vastuuta 
pysty kantamaan esim. oman sairau-
den, vamman tai alkoholismin vuok-
si. Kouluterveyskyselyn mukaan lähes 
neljännes nuorista kertoi kokeneensa 
menneen vuoden aikana läheisen sai-
rauden, vamman tai kuoleman aihe-
uttamaa huolta elämässään. 

Muuttuvan yhteiskunnan myö-
tä myös omaishoitajuuden ja työ-
elämän yhteensovittaminen vaa-
tii muutosta, unohtamatta sitä, että 
iäkkäitä omaishoitajia on aina vain 

Omaishoito-asia 
kuuluu kaikille

Yhteistyökumppanit

enemmän, ja 
monet heis-
tä pääsevät 
o m a i s h o i -
dontuen pii-
riin aivan 
liian myö-
hään. Moni 
toimii ym-
pärivuoro-
kautista hoi-
vatyötä tekevinä, läheisauttaji-
na, etäomaishoitajana tai läheisen 
omaishoitajan tukihenkilönä tie-
tämättä tukitoimista, jotka olisi-
vat heillekin mahdollisia. Monel-
le omaishoitotilanteen päättyminen 
on se elämänvaihe, milloin kaikkein 
eniten kaipaa vertaisia, apua ja tu-
kea. Siinä sitä on työsarkaa yhdistys-
toiminnallekin. 

Omaishoitajuus koskee kaik-
kia ihmisiä jollain lailla jossain vai-
heessa elämää. Omaishoidon uran-
uurtaja Rosalyn Carter onkin sano-
nut, että maailmassa on vain neljän-
laisia ihmisiä: Heitä, jotka ovat ol-
leet omaishoitajia. Heitä, jotka ovat 
omaishoitajia. Heitä, joista tulee 
omaishoitajia, ja heitä, jotka tarvit-
sevat omaishoitajia. Tunnistamisen, 
ymmärtämisen ja arjessa pärjää-
mistä edesauttavien asioiden eteen-
päin vieminen asiakaspalautteiden 
ja omaishoitajien arkikokemuksi-
en kautta on ratkaisevassa asemas-

sa, kun toimimme omaishoitoper-
heiden parhaaksi. Yhdistys onkin jo 
vuosien ajan organisoinut omaishoi-
tajien ja päättäjien tapaamisia toi-
minta-alueellaan. 

Hanketoiminnan puolella Päijät-
Hämeen yhdistys kuuluu valtakun-
nalliseen Sosiaali- ja Terveysminis-
teriön avustamaan OmaisOiva-toi-
minnan piiriin. Tähän lukeutuu kai-
kenlainen ryhmätoiminta, avoimet 
teematilaisuudet, infopisteet ympä-
ri toiminta-aluetta, omaishoitajien 
valmennustoiminta, sekä henkilö-
kohtainen ohjaus ja neuvonta. Laa-
ja virkistystoiminta pyörii yhdistys-
toimintana näistä erikseen. Vaikka 
omaishoitajuus on pitkälti byrokra-
tian kiemuroissa seikkailemista, sii-
nä suurin asia on kuitenkin itsensä 
kanssa selviämistä. 

Hoitosuhde on olemassa joka ta-
pauksessa, vaikka kaikki yhteiskun-
nan tuki ympäriltä puuttuisikin. Jo-
kaisessa ihmissuhteessa on omat eri-

Kirkkovenesoutu

Omaishoitomiehiä
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tyispiirteensä ilman sairautta tai vam-
maakin. Yhtä lailla kuin kyse on suu-
resta rakkaudesta, välittämisestä, pyy-
teettömästä halusta tehdä kaikken-
sa toisen eteen, siitä voi löytyä myös 
vihaa, katkeruutta, hyväksikäyttöä ja 
pelkoa. Tunnemyrskyistä selviämi-
nen onkin suurin punainen lanka ko-
ko hanketoiminnassamme. Miten pi-
dämme ihmisiä elämän syrjässä kiin-
ni kaikesta huolimatta, tai ehkä juuri 
sen takia. Omaishoitaja on itsessään 
ihan tavallinen ihminen, kenellä on 
tarve tulla hyväksytyksi ja rakastetuk-
si kuten kaikilla muillakin. 

”Lujasti kiinni elämässä” on toi-
mintamme lentävä lause. Tarrataan 
lujasti ja pidetään kiinni yhdessä. 
Elämä on ylä- ja alamäkeä, ja yhtä ri-
kasta juuri sellaisenaan. Niinpä kun 
tapaamme asiakkaita, kysymmekin 
”mutta mitä sulle itsellesi kuuluu?”. 

Se on monelle kysymys 
mitä ei ole tullut ajatel-
leeksi. Helpommin pu-
hutaan hoitotilanteesta 
ja hoidettavan tarpeis-
ta. Näistä oman kasvun 
kipupisteistä tai on-
nistumisista ponnistaa 
moni vertaisuuden toi-
mintamuoto. Ohikulki-
jatkaan eivät enää niin 

ihmettele, kun näkevät soutujouk-
kueemme harjoittelemassa kuivalla 
maalla, tai tanssiryhmämme naura-
massa kippurassa sateenvarjojen al-
la, saati että junassa musketit, hertta-
rouva, hepsankeikkahoitsu ja kaveri-
koira, on VR:lle jo tuttu ilmestys. 

Omaishoitoteemainen ”pakohuo-
nekin” lähti ihan vain asiakkaan to-
teamuksesta, että hänen elämänsä 
on kuin pakohuonepeli – koko ajan 
seinä vastassa. Niinpä rakensimme 
yhdessä omaishoitajien kanssa paris-
sa päivässä toimiston uuteen uskoon 
ja avasimme kokemuksen kaikille 
mahdolliseksi. Myös leikkipainojen 
kanssa kerätyillä painonnostotem-
pauksilla omaishoidon puolesta on 
saatu asialle uudenlaista näkyvyyttä. 
Teema tuodaan mahdollisimman lä-
helle ihmisiä, jolloin asian puheeksi 
ottaminen on helpompaa. 

Työntekijöitä yhdistyksellä on 
kolme: Jaana, Timo ja Johanna. Toi-
mistomme on pääosin auki viite-

nä päivänä viikossa, mutta vaihtelua 
voi olla sen mukaan, miten olemme 
liikenteessä muissa kunnissa. Kos-
ka työntekijät tekevät säännöllisesti 
myös ilta- ja viikonlopputyötä, toi-
mistolla voi palaa valot myöhäänkin. 
Aina kun toimistolla näkyy valot, 
voi soittaa ovikelloa ja poiketa käy-
mään. Pidemmän matkan takaa tul-
lessa kannattaa tosin varmistaa, että 
joku varmasti on paikalla. 

Pysytään linjoilla edelleen ja teh-
dään yhdessä töitä paremman huo-
misen puolesta. Lämpimät kesäter-
veiset kaikille!

Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry:n 
puolesta toimistotiimi 
Johanna p.050-4694209, 
Timo p.045-854 4085 ja 
Jaana p.0400-305071

info@phomaishoitajat.fi մ
www.phomaishoitajat.com մ
Facebook: Päijät-Hämeen  մ

Omaishoitajat ry

Yhteistyökumppanit

Hahmot Pasilan asemalla, matka 
näyttelyn avajaisiin Saloon

Työntekijät vasemmalta oikealle 
Johanna, Timo ja Jaana
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Tällä hetkellä Suomessa 
arvioidaan olevan yli 190 
000 muistisairasta henkilöä 
ja on arvioitu, että päivittäin 
noin 40 henkeä saa etenevän 
muistisairauden diagnoosin. 

Valtaosa sairastuneista on yli 80-
vuotiaita, mutta myös työikäisistä 
(alle 65-vuotiaista) yli 7000 henki-
löllä on todettu etenevä muistisaira-
us. Ihmisten eläessä yhä pidempään 
muistisairauksia sairastavien luku-
määrä kasvaa voimakkaasti, mutta 
myös muistisairauksien tunnistami-
nen ja diagnosointi on kehittynyt. 
Suomessa emme ole tämän haasteen 
edessä yksin. Maailmanlaajuisesti 
on arvioitu, että joka 3. sekunti, joku 
saa etenevän muistisairauden diag-
noosin. 

Arvioidaan, että pitkäaikaishoi-
dossa, esimerkiksi tehotetussa palve-
luasumissa olevista ikäihmisistä kol-

me neljästä sairastaa muistisairautta. 
Myös kotihoidon piirissä olevista asi-
akkaista noin 40 %:lla on jokin etene-
vä muistisairaus. Eli muistisairaita on 
paljon niin sosiaali- kuin terveyspal-
velujen käyttäjissä.

Omaishoidon osuus on kasva-
nut viime vuosina tasaisesti. Vuonna 
2018 omaishoitajien määrä oli kasva-
nut 6 % edellisvuoteen verrattuna ja 
muistisairaudet olivat yksi suuri selit-
tävä tekijä. Valtakunnallisesti muisti-
sairaiden osuus omaishoidon piiris-
sä kasvoi 8 % edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Huomion arvoista THL:n 
selvityksessä on, että vain puolet 
omaishoitajista pitävät lakisääteiset 
vapaat. Omaishoitosuhde on usein 
tiivis ja se voidaan kokea kuormitta-
vana, siksi olisi tärkeää, että perheitä 
voidaan tukea ja mahdollistaa mm. 
vapaapäivien toteutuminen. Myös 
muistisairaille tulisi mahdollistaa toi-
mintakykyä ylläpitävää toimintaa, on 

Yhteistyökumppanit

Muistisairaat sosiaali- 
ja terveyspalvelujen 
käyttäjinä

se sitten vertaisryhmä, kuntosaliryh-
mä tai päivätoiminta. 

Vaikka parantavaa lääkehoitoa ei 
ole vielä keksitty, tiedetään, että ak-
tiivisella elämäntavalla voidaan sai-
rauden etenemistä hidastaa. Muis-
tiyhdistykset ja järjestöt mahdollis-
tavat monenlaista hyvää toimintaa 
niin sairastuneille kuin läheisille; 
vertaistukiryhmät ja virkistysretket 
ja -lomat hellivät sosiaalista toimin-
takykyä, kun taas aivojumppa- tai 
liikunnalliset ryhmät tarjoavat työ-
tä niin mielelle kuin keholle. Tarvit-
semme myös yhteiskunnan tukea, 
jotta palvelut ja tuki ovat monipuo-
lista, oikea-aikaista ja yksilön tarpei-
siin vastaavaa.

Nykyiset sosiaali- ja terveyspal-
velumme ovat hyvin pirstaleiset ja 
monimutkaiset. Ei ole välttämättä 
selvää, mikä palvelu tai tukimuoto 
on terveyspalvelua ja mikä puoles-
taan sosiaalipuolen vastuulla. Mikä 
taho auttaa missäkin asiassa eteen-
päin? Niin muistiyhdistykset kuin 
muistihoitajat ja -koordinaattorit 
ovat tärkeitä linkkejä muistiperheen 
ja palveluverkon välillä.

Minun valintani -hanke
Minun valintani -hanke on Muisti-
liiton kolmivuotinen kehittämishan-
ke, jonka tavoitteena on vahvistaa 
muistisairaiden ja läheisten kykyä 

tehdä harkittuja valintoja uudistu-
vassa sote-toimintaympäristössä se-
kä edistää muistisairaiden ihmisten 
kuulemista oman elämänsä asian-
tuntijoina. Jotta muistiperheet tule-
vat kuulluiksi, tarvitsemme erilaisia 
työkaluja. Tuettu päätöksenteko on 
yksi tapa saada muistisairaan omaa 
kokemusta ja tarpeita näkyväksi. 
Lähdemmekin yhdessä Muistiluot-
si-verkoston kanssa testaamaan eri-
laisia tuetun päätöksen teon mene-
telmiä ensi syksyn aikana.

Yhteistyökumppanit

Outi Ronkainen Minun velintani -hankkeesta
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Miten muistisairaat ja läheiset 
kokevat sote-palvelut?
Parhaillaan kartoitamme muistiper-
heiden kokemuksia ja ajatuksia ny-
kyisistä sosiaali- ja terveyspalveluis-
ta. Voit vastata kyselyyn osoitteessa: 
https://my.surveypal.com/Alkukar-
toitus-2019 tai pyytää alkukartoitus-
lomakkeen ja vastauskuoren omasta 
yhdistyksestäsi.

Kuntakartoitus 2018
Jotta oikean palvelun äärelle pääs-
tään, tarvitaan tietoa. Minun va-

lintani -hanke kävi vuoden 2018 
lopussa kaikkien Suomen kunti-
en kotisivut läpi ja etsi tietoa muis-
tisairauksista ja niiden tutkimisesta 
kunta kohtaisesti. Vaihteluja ja ero-
avaisuuksia on paljon. Alla olevasta 
taulukossa näet, millaisia havaintoja 
Päijät-Hämeen alueelta löytyi suh-
teessa koko Suomeen.

Outi Ronkainen
Asiantuntija, Muistiliitto
Minun Valintani -hanke

044 275 4745
Kauppakeskus Syke 2 krs. 

Kauppakatu 18, 15140 Lahti 
www.tippaiita.fi

KOTISAIRAANHOITO, 
KOTIHOITO,FYSIOTERAPIA, 

GERONOMINPALVELUT, MUISTIHOITAJAN 
PALVELUT, OMAISHOITAJAN SIJAISTAMINEN

www.terveysasemapunos.fi

Päijät-Häme koko Suomi

Löytyykö muistihoitajan tai muistikoordinaattorin yhteystiedot? Kyllä 33%
Ei 67%

Kyllä 88% 
Ei 12%

Onko alueella toimiva muistiyhdistys/Muistiliitto mainittu? Ku-
vataanko paikallista toimintaa tai linkitetäänkö materiaaleihin?

Kyllä 22%
Ei 78%

Kyllä 28%
Ei 72%

Onko tutkimuksiin hakeutuminen kuvattu? Kuvataanko, milloin 
ja miten muistitutkimuksiin haetaan?

Kyllä 33%
Ei 67%

Kyllä 57%
Ei 43%

Tarvitaanko muistitutkimuksiin lääkärin lähete?
Kyllä 0%
Ei 11%
Ei mainita 89%

Kyllä 12%
Ei 34%
Ei mainita 54%

Ovatko muistitutkimukset maksulliset?
Kyllä 0%
Ei 11%
Ei mainita 89%

Kyllä 4%
Ei 18%
Ei mainita 78%

Huom! Vuoden 2018 Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluivat: 
Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä.
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Muistipuu
Muistipuu on rakennettu 
palasista pienistä.

Step by step, up and down
epätoivo väheni.

Diagnoosi on hyväksytty,
tosin hampaat irvessä.

Mitäs teet, kun ei voi tehdä mitään, 
taudille tälle kauhealle?

Muistiyhdistys apuun riensi,
voimalla ihmisen usean. 
Aktiviteetteja tarjolla,
useata sorttia.

Sielun ruokaa tarjoo väki, 
OmaRyhmä nimeltään. 
Niitä, näitä ihmetellään, 
naureskellen välillä.

Ilman apua aviomiehen oivan,
matka tuntemattomaan, 
tuskaisaa käydä ois.

Nyt turva tukena, 
matka helpommin käy.

Muistoisaa matkaa, 
saaos yhä jatkaa. 

       – Muistiaktiivi 
          Anita Myllys 2018

Runonurkka 

” Tässähän mie tätä  
aivoterveyttä kasvattelen!”

Mieti millä mietit
Aivoja kun huoltaa, 
se hyvää elämää puoltaa!
Aivot hyppii narua, 
se ei oo mitenkään karua.

Ajatuksetkin on päässä, 
ne pitää suojata talvisäässä.
Itse pitää nähdä vaivaa, 
että aivot pururataa kaivaa.

Silmät, korvat, nenä suu. 
Mikä puuttuu, aivot suuttuu, 
melkein paikoilleen juuttuu. 
Nyt on jumppa menossa, 
ihan olen kovassa kenossa.

1234=10 Leipä, maito, voi. 
Kävelen ja muistelen 
mitä tänään ostelen.
Näin käytän aivoja, säästelen vaivoja.
Kun aivot hikoo, 
kannattaa löysätä pipoo.

110 m aivo-aidat, radat on kaidat. 
Antaa mennä vaan, 
siitä hyvän olon saan.
Kun aivot ravaa, ne maailman avaa.

Kun mietit, niin mieti millä mietit!

       – Muistiaktiivi 
          Jouko Alho 2019
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Kevätkausi keikuteltiin jälleen mo-
nenlaisen toiminnan parissa. Kau-
den kaikille avoimina retkikohtei-
na oli Paula Koivuniemen kon-
sertti Sibeliustalolla, teatteriesitys 
”Tuhkimo” Lahden kaupunginte-
atterissa ja kesäretkikohteena Hei-
nolan kesäteatteriesitys ”Pokka 
pitää”. Toukokuussa liikuttiin Pa-
julahdessa tuolijumpan, sisäcur-
lingin ja pihapelien merkeissä. 

Muistilankojen kevät sisälsi 
sekin uusia elämyksiä, kun kau-
si avattiin matkaamalla Helsin-
kiin ihka oikeaan studioon, jos-
sa langat saivat laulaa levylle. Tä-
män huikean tilaisuuden mahdollis-
ti Metropolian ammattikorkeakou-
lun opiskelijat. Kauden ehkä jännit-
tävin keikka suuntautui eduskunnan 
Muistiparlamenttiin, jonne Muis-
tilangat sai kutsun kansanedustaja 
Merja Mäkisalo-Ropposen toimesta. 
Musiikkielämyksiä tarjosi myös Sin-
fonia Lahden pienryhmä, kun jousi-

kvartetti vieraili toimistolla kahdes-
ti sulattaen eri vertaisryhmien väen 
valtavan upeilla esityksillään. 

Edelleen musiikkiin liittyen – ke-
väällä kokeiltiin ensimmäisen ker-
ran kuinka innokasta väkeä meiltä 

Talven ja 
kevään 
iloja

löytyisi opette-
lemaan itse soit-
tamista. Ukule-
le -kurssi osallisti 
yllättävän monta 
sellaista henkilöä, 
joilla ei ollut min-
käänlaista aiem-
paa musiikkitaus-
taa – soittotaidos-
ta puhumattakaan. 
Rohkeasti porukka 
jopa esiintyi huhti-
kuun Muistikahvi-
lassa Lahdessa. Mi-
käli kiinnostusta riit-

t ä ä , niin kursseja tullaan 
järjestämään jatkossakin. 

Kevään aikana pidettiin myös 
ensimmäiset Muistikummituokiot. 
Tuokion tarkoituksena on kiteyttää 
viisi tärkeintä asiaa liittyen muis-
tisairauteen ja ennen kaikkea sen 
tavoitteena on vaikuttaa yleisesti 
asenteisiin muistisairautta kohtaan 

Kauden toimintaa

muokaten niitä myönteisemmiksi. 
Tuokioita tullaan järjestämään jat-
kossakin eli seuraa ilmoittelua ja tu-
le ennakkoluulottomasti mukaan. 

Keväällä 2018 aloittanut Muisti-
aktiivien ryhmä jatkoi tänäkin ke-
väänä aktiivista työskentelyään. 

Kauden toimintaa

Jousikvartetti vieraili kahdessa vertaisryhmässä toimistolla

Vuoden 2019 Muistivaikuttaja 

Ilpo Kaikkonen esiintyi Lahden 

muistikahvilassa
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Kauden toimintaa

Ahkerasta pohdinnasta ja ajatus-
tenvaihdosta syntyi mm. ensitieto-
kortti, joka jaettiin kaikille Päijät-
Hämeen alueen muistihoitajille ja 
-koordinaattoreille. Korttiin on tii-
vistetty tärkeimmät yhteystiedot ta-
hoista, joista vasta sairastunut ja hä-
nen läheisensä voivat saada tarvit-

semaansa tietoa ja apua arjen haas-
teisiin. Muistiaktiivit koostivat myös 
oman ”huoneen taulun”, joka muis-
tuttaa ryhmän tarkoituksesta ja ta-
voitteista. Syksylle 2019 on suun-
nitteilla vertaisretki Kymenlaakson 
Muistiaktiivien vieraaksi.

Aivoviikolla jalkauduttiin jälleen 

Lahden kaupunginteatterin kanssa 
liittyen syyskuussa ensi-iltansa saa-
vaan ”Isä” -näytelmään. Muistisai-
rautta ja kaikkea siihen liittyvää tar-
kasteltiin teatterin työryhmän kans-
sa monesta näkökulmasta hyödyntä-
en luotsikeskuksen tietoa sekä aitoa 
kokemusasiantuntijuutta, josta iso 
kiitos Jouko Alholle! Muistiviikolla 
tapaamme siis jälleen teatterilla!

Nina

infopisteiden muodossa eri puolil-
la maakuntaa. Aivoterveyden sano-
maa vietiin eteenpäin Padasjoella ja 
Iitissä sekä maakunnan Muistikah-
viloissa. Viikko päätettiin Lahdes-
sa jalkautumalla keskustan alueelle, 
jossa aivoterveyden merkityksestä 
muistuteltiin jakamalla 800 tikkaria 
vastaantulijoille.

Syksy tuo tullessaan taas jotain 
uutta ja jännittävää. Muistiluot-
si kutsuttiin keväällä yhteistyöhön 

Kauden toimintaa

Yhteistyössä Lahden kaupunginteatteri ja Muistiluotsi

Muistilangat keikkailivat huhtikuussa Oulussa
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Aivoterveys

Sydänterveellisiä valintoja tekemäl-
lä suojaat ja huollat myös aivoja ja 
muistia. Hyvinvoinnin tärkeiden osa-
alueiden muistikeinona voit käyttää 
vaikka omaa kättäsi. Yksi sormi ku-
vaa ruokailua ja sen tärkeyttä, toi-
nen taas monipuolista liikuntaa ja 
liikettä. Kolmanteen sormeen mah-
tuu mielekäs tekeminen sekä harras-
tukset, neljänteen sosiaaliset suhteet 
ja yhdessäolo. Viides sormi muistut-
taa taas riittävästä unesta ja levosta. 
Kämmen kokoaa nämä tekijät koko-
naisuudeksi, josta hyvinvointimme 
koostuu. Yksinkertaista, eikö vain? 

No ei aina. Vaikka meillä kaikilla on 
tietoa hyvinvointiin vaikuttavista asi-
oista, niiden vieminen arkeen on vä-
lillä haastavaa ja tuntuu ylitsepääse-
mättömältä. Joskus asioiden käsitte-
lyä voi helpottaa niiden pilkkominen 
pienempiin, konkreettisiin osioihin. 
Kukaan ulkopuolinen ei voi tulla te-
kemään valintoja sinun tai perhee-
si puolesta, vaan Sinä itse muodos-
tat arkesi ja olet sen asiantuntija. Sik-
si seuraavassa joudutkin haastamaan 
itseäsi pienillä pulmailutehtävillä.

Ota viereesi kynä ja paperia. 

Aivoterveydestä 
arkipäivää

osa 18: 

Aivot ja  
sydän kulkevat 

käsikädessä

Luettele paperille viisi (5) ruokaa 
tai ruoka-ainetta, jotka ovat Sinun 
mielestäsi todella herkullisia.
Oletko valmis? Mitä sanoja sait pa-
perillesi? Mietitkö vain ruoan her-
kullisuutta vai oliko takaraivossasi 
ajatus, että ruoan täytyy olla myös 
terveellistä? Tai onko herkulliset 
lempiruokasi terveellisiä, vaikka et 
ajatellutkaan sitä? Kahviin on lupa 
välillä lorauttaa kermaa ja suklaalla 
voi herkutella. Hyvinvointi raken-
tuu kokonaisuudesta, ei yksittäisestä 
suupalasta tai herkkuhetkestä. 

Säännöllinen ateriarytmi sekä 
monipuolinen ja värikäs ravinto var-
mistavat, että verensokeri pysyy ta-
saisena ja toimintakyky säilyy. Vaik-
ka ruokahalu saattaa iän myötä hei-
kentyä, tarvitsee elimistö edelleen sa-
man verran tai jopa enemmän ravin-
to- ja suoja-aineita ruoasta. Kasvik-
set, marjat, hedelmät ja täysjyvävilja-
tuotteet takaavat kuidul laan tasaisen 
verensokerin sekä toimivan vatsan, 
mutta myös laskevat veren kolestero-
lia. Kalan, kasviöljyjen, margariinien, 
pähkinöiden ja siemenien pehmeät 
rasvat öljyävät niin aivoja kuin veri-
suoniakin terveellisesti. 

Proteiinin eli valkuaisen saantiin 
tulisi iän karttuessa kiinnittää kui-
tenkin eniten huomiota, sillä sen 
tarve lähes kaksinkertaistuu. Prote-
iini on lihaksille ja soluille tärkeä ra-
kennusaine, jonka puute vaikuttaa 

yleisvointiin, toimintakykyyn sekä 
elimistön puolustuskykyyn. Ensias-
keleena voit varmistaa, että lautasel-
tasi löytyy joka aterialla tai välipa-
lalla jotain proteiinipitoista, esimer-
kiksi kalaa, broileria, lihaa, kanan-
munaa, maitotuotteita, herneitä, pa-
puja tai linssejä.

Luettele paperille nyt viisi (5) 
kotityötä, josta saa liikuntaa.
Olisit varmasti löytänyt useamman-
kin sanan? Liikunnan vaikutukset 
terveyteen ovat merkittävät, eikä 
sanonta ”liike on lääke” ole tuules-
ta temmattu. Liikkuminen kannat-
taa läpi elämän, jotta pysyt terveenä 
ja arjessasi toimintakykyisenä. Tär-
keintä on, että löydät itsellesi sekä 
kehollesi sopivia ja mielekkäitä lii-
kuntamuotoja. Yksi tykkää käydä 
kuntosalilla ja toinen taas touhuta 
ulkona ja metsässä. Joku taas polkea 
kuntopyörää ja toinen ulkona. Lii-
kunnan lisääminen elämään ei ole 
koskaan liian myöhäistä.

Luettele paperille nyt viisi (5)  
asiaa, jotka saavat Sinut 
innostumaan.
Tähän sait varmasti monta eri asi-
aa, monesta eri näkökulmasta. Mie-
len hyvinvointi on aivoille ja sydä-
melle yhtä tärkeää kuin kehon hy-
vinvointi. Stressi ja masennus voi-
vat itsessään aiheuttaa muistioireita. 

Aivoterveys
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Aivoterveys

Harrastuksilla ja mielekkäällä teke-
misellä piristät mieltä ja pidät aivot 
virkeänä. Sinulle mielekästä teke-
mistä voi vaikka olla aivojen tree-
naaminen erilaisilla tehtävillä, mu-
siikki, lukeminen, pelaaminen, kiel-
ten opiskelu, tanssi tai mikä tahansa 
muu. Pääasia kuitenkin on, että se 
saa hymyn nousemaan huulille.

Luettele nyt viisi (5) asiaa, jotka 
kuvaavat hyvää ystävää.
Tuliko mieleesi joku tietty ihminen 
hyvää ystävää pohtiessa? Tai joku, 
johon et ole hetkeen pitänyt yhteyt-
tä? Mitä jos tänään soittaisit? Muut 
ihmiset ja sosiaaliset suhteet vaikut-
tavat myös muistin, aivojen ja sydä-
men toimintaan, erityisesti aktivoi-
den aivoja ja ylläpitäen mielen hy-
vinvointia. Keskustelu ja joskus jopa 
väittely ovat tehokasta aivojumppaa.

Viimeiseksi, luettele viisi (5) 
muuta aivojen rentoutuskeinoa 
kuin uni.
Millä keinoin sinä hallitset stressiä, 
rentoudut kesken päivän tai rauhoi-
tat itseäsi ennen nukkumaanmenoa? 
Viimeisenä, mutta ei missään nimes-
sä vähäisimpänä, uni ja lepo ovat ai-
voille ja sydämelle tärkeitä. Unen ai-
kana aivot puhdistuvat päivän kuor-
mituksesta ja tallentavat tarpeelliset 
asiat muistiin. Rentoutumis- ja lepo-
hetkiä tarvitaan myös pitkin päivää 

aktiivisen arjen vastapainoksi.
Lopuksi ympyröi listasi jokaises-

ta osa-alueesta Sinulle tärkein asia.
Jos ympyröimäsi asiat ovat jo osa 

arkeasi, teet aivo- ja sydänterveelli-
sen teon pyrkimällä säilyttämään ne. 
Jos taas ei, ehkä tässä voi olla pieniä 
tavoitteita arkesi muutoksiin. 

Marianna Ikonen

Apetta aivoille – avaimia aivotervey-
teen -hanke (2017-2019) on Keski-
Suomen Muistiyhdistyksen ja Kes-
ki-Suomen Sydänpiirin yhteishanke, 
jonka tavoitteena on vahvistaa yli 50-
vuotiaiden valmiuksia aivo- ja sydän-
terveyden edistämisessä ja muistisai-
rauksien ennaltaehkäisyssä. Tiedotta-
vien vierailuiden lisäksi hanke tuottaa 
materiaalia vapaaehtoisille ja ammat-
tilaisille aivo- ja sydänterveysaiheiden 
käsittelyyn ryhmissä sekä perehdyttää 
näiden käyttöön. Materiaalia on saa-
tavilla Vahvikkeen ja Ryhmärengin si-
vustoilta, lisätietoja www.apettaaivoil-
le.fi tai hanke@apettaaivoille.fi.

Lähteet: 
Gery ry: Voimaa ruuasta –  opas ikään- մ

tyneelle -esite & Proteiini-esite 2018. 
UKK-instituutti: Ikääntyminen ja  մ

liikunta 2014. 
Kouvolan seudun Muisti ry. &  մ

Muistiliitto: Kohti parempaa aivoter-
veyttä 2015.

70,-
 (2,92/kpl)
Norm. 89,40

SOUVENAID - AINUTLAATUINEN 
VALMISTE ALZHEIMERIN TAUDIN 
RAVITSEMUSHOITOON

OSTA
24 PULLOA
SÄÄSTÄ 22%

Souvenaid on varhaisen ja lievän Alzheimerin taudin 
ravitsemushoitoon tarkoitettu kliininen ravintovalmiste-
juoma, joka on kehitetty tukemaan aivojen synapsien eli 
hermosolujen välisten viestiyhteyksien muodostumista. 
Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että Souvenaidista 
on selkeää hyötyä varhaista ja lievää Alzheimerin tautia 
sairastaville.

130,-
 (2,71/kpl)
Norm. 178,80

OSTA
48 PULLOA
SÄÄSTÄ 27%

245,-
 (2,55/kpl)
Norm. 357,60

OSTA
96 PULLOA
SÄÄSTÄ 31%*

Osta kerralla enemmän ja SÄÄSTÄ JOPA 31%
(vrt. 4 x 125 ml pakkauskoko 14,90 €*)

Tilaa verkkokaupastamme Apteekkiverkkokauppa.fi tai soita
tilaus numeroon 050 412 4214. Puhelintilauksia otamme
vastaan arkisin klo 9-17.

OSTA HUIPPUEDULLISESTI VERKOSTA!

NOPEASTI - HELPOSTI
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Kokemusasiantuntija 
vastaa Alzheimerin tautia sairastava Jouko Alho vastaa 

kysymyksiin, joita muistityöntekijöiltä usein kysytään.

Voiko muistisairasta tervehtiä ka-
dulla vaikka hän itse ei tervehdi ja 
tunnista tervehtijää? Hämmentää-
kö tervehtiminen vai onko se hyvä 
asia? Mikä on siis paras tapa koh-
data?

Muistisairaana minulla on poikkeuk-
sellisen vaikeaa tunnistaa tuttujani. 
On tosi mukavaa, kun joku terveh-
tii ja sanoo vaikka, että mehän tavat-
tiin viimeksi siellä teatterilla silloin ja 
silloin. Voi kuinka mukavalta se tun-
tuukaan.

Muistisairaus tuo mukanaan mi-
nulle mm. arkuutta ja alemmuuden 
tunnetta sekä usein tulee nolo olo, kun 
ei muista henkilöiden nimiä tms. vaik-
ka takana on kuinka pitkä tuttavuus.
Rohkeutta kanssaihmisiltä kaipaan.

Miltä tuntuu, kun joku sanoo että 
sinulla on muistisairaus ja sinusta 
ei itseltä tunnu siltä?

Tuntuu monesti tosi hämmentäväl-
tä, kun oma tunne on usein se, etten 

ole muistisairas. Vaikka olen vuosi-
en saatossa oppinut hyväksymään 
tämän sairauden itselleni niin  tulee 
aikoja, jolloin ei vaan tunnu yhtään 
siltä.

On päiviä jolloin pää on ”kir-
kas”, mutta on myös päiviä jolloin 
on vaihtelevasti ”kirkkaita” sekä ”pi-
meitä” hetkiä. Tällaiset vaihtelevat 
päivät ovatkin niitä vaikeimpia hy-
väksyä ja niihin auttaa usein rau-
hallinen keskustelu jonkun sellai-
sen henkilön kanssa, joka tietää täs-
tä sairaudesta.

Muistaako sen, ettei muista?

Itse jotenkin sen muistan, etten muis-
ta esim. edellisestä päivästä kaikkia 
tapahtumia. Usein minulle tulee sil-
loin jopa pelko, että olen tehnyt jo-
tain hullua. En ole vielä muistaakseni 
tehnyt mitään päätöntä, mutta olen 
saanut rohkeutta kysyä asiasta.

Näitä muistikatkoja riittää ja ne 
usein aiheuttavat asioiden kertaa-
mista päivästä toiseen. Kiitos ym-
märtäjille!

Aivoterveys Aivoterveys

Kangaskukat soveltuvat hyvin käsi-
töiden tai valmiina ostettujen tuot-
teidenkin koristeluun. Kukilla voit 
helposti koristaa vaikkapa pipon tai 
kaulahuivin. Kukkia voi hyödyntää 
myös esimerkiksi rintakoruina.

Ruusunnuppukukka
1. Taita trikoo- tai farkkupala nel-

jään osaan ja leikkaa kulmasta 
kaarevasti neljännesympyrä – tu-
lee ympyrä.

2. Avaa ympyrä ja taita kuvan osoit-
tamalla tavalla.

3. Laita keskikohtaan niitti tai om-
pele käsin tai koneella.

4. Käännä leveämpi puoli kapean 
päälle. Kukka on valmis!

Miltä se tuntuu, kun ei muista?

Tuntuu usein pelottavalta ja turvat-
tomalta tämä muistamattomuus. 
Muistini on aika ajoin kuin palape-

li josta on kadonnut paloja niin ettei 
kuvasta meinaa oikein saada selvää, 
mitä se esittää.

Tätäkin kirjoittaessani joudun 
vilkaisemaan uudelleen muutaman 
kerran, mitä kysyttiinkään…

Kangaskukkia
Koristele käsityösi kukkasin

1.

4.

2.

3.

Muistike2/2019 37Muistike 2/201936



Aivoterveys

Lahti - Orimattila - Hollola - Myrskylä - Pukkila

Valitse läheisellesi parasta!

Tervetuloa asiakkaaksemme!

Soita! 044 536 0704
 

www.hoitava.fi

Hapsukukka
1. Leikkaa vanhasta trikoopaidas-

ta tai farkusta n. 6-8 cm leveä ja 
n.30 cm pitkä kaitale.

2. Taita pitkittäin kaksinkerroin ja 
ompele reunaan vahvalla langalla 
harsinpistot.

3. Leikkaa varovasti hapsuja n. 0,5-1 
cm välein.

4. Kiristä lanka tiukaksi ja ompe-
le keskeltä muutamalla pistolla 
kiinni.

5. Ompele nappi kiinni keskustaan 
ja päättele hyvin. Kukka on val-
mis!

Farkkukukka
1. Leikkaa vanhasta farkusta pipar-

kakkumuotilla kukka.
2. Leikkaa keskelle pieni reikä.
3. Ompele vahvalla langalla harsin-

pistoilla reiän ympäri.
4. Kiristä ja ompele muutamalla pis-

tolla kiinni. Ompele keskelle nap-
pi ja päättele hyvin.

5. Kostuta kukka vedellä ja hankaa 
reunoja hieman. Kukka on val-
mis!

Ohje: martat.fi մ

1.

1.

4.

4.

2.

2.

5.

5.

3.

3.
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Tässä helppo, ehkä hauskakin, maantiedon tietovisa:

1. Mikä sijaitsee lähellä Tamperetta A. Nokia    B. Hiiliä    C. Savua

2. Mikä on kunta Suomessa: A. Hiihdä    B. Suksi    C. Sauvo

3. Mikä on valtio Amerikoissa: A. Salvador   B. Voidedor   C. Rasvador

4. Mikä kaupunki Euroopassa: A. Haen    B. Tuon    C. Wien

5. Mikä saarivaltio Välimeressä: A. Mieti    B.  Malta    C. Odota

6. Mikä näistä on saari jossain: A. Suzuki   B. Honda   C. Jaava

7. Mikä kunta Lapissa: A. Kälyntekiö    B. Enontekiö    C. Langontekiö

8. Mikä kunta Suomessa: A. Veteli    B. Työnteli    C. Lykki

9. Mikä joen nimi ulkomailla:  A. Mannekiiniväsynyt   B. Missisippi   C. Malliuupunut

10. Mikä suuri järvi Venäjällä: A. Laalauma    B. Laatokka    C. Laaparvi

11. Mikä kaupunki lähi-idässä: A. Eevat    B. Eilat    C. Ellit

12. Mikä Suomen kaupungin nimi ruotsiksi:  A. Pargas    B. Huus    C. Kiljus 

13. Mikä kaupunki Suomessa: A. Vanhakustaariekko    B. Nuorivilhelmteeri    C. Uusikaarlepyy

14. Mikä saari jossain merellä: A. Heinäsirkka    B. Olkikoira    C. Korsika

15. Mikä valtion nimi: A. Astiakaani    B. Vatikaani    C. Kippokaani

16. Mikä kaupunki Euroopassa: A. Jupitereille    B. Marseille    C. Venuksille

17. Mikä niemimaa pohjoisessa: A. Sylki    B. Räkä    C. Kuola

18. Mikä kylä Riihimäen lähellä:   A. Hikiä    B. Räkiä    C. Kuolia

19. Mikä paikka Itä-Lahdessa: A. Nahkaa    B. Kumia    C. Muovia 

20. Mikä näistä ei kuulu joukkoon: A. Kinkkupizza   B. Ananaspizza    C. Ibiza

Terveyssanasokkelo 
 

 

Etsi ja ympyröi sanasokkelosta seuraavat 21 aivo- ja sydänterveyteen 
vaikuttavaa asiaa. 

Sanat voivat löytyä miten päin tahansa; pysty- tai vaakasuunnassa, vinottain 
sekä etu- ja takaperin. 

 

Pulmailutehtävien avulla aktivoit ja virkistät aivojasi! 

Helppo tietovisa ! Laatija: 
Seppo Heikkinen

Aivoterveys

Vastaukset sivulla 45
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Iriksen keittiössä

Iriksen herkut

TERVEYSJUOMA

1 litra vettä
10 cm pala tuoretta inkivääriä

Inkivääri kuoritaan ja raastetaan. 
Kiehautetaan 2-3 minuuttia. Siivi-
löidään ja pullotetaan. Juoman voi 
vielä maustaa hunajalla, sitruunal-
la tai limellä. Nautitaan 2-3 cl aa-
muisin. 

MANSIKKAPIIRAKKA

1 pkt murotaikinaa
1 prk vaniljatuorejuustoa (180 g)
1 prk turkkilaista jogurttia (200 g)
1/2 rkl sokeria (maista, lisää 

tarvittaessa)
mansikoita
koristeeksi sitruunamelissaa

Painele taikina piirakkavuokaan ja 
reunoille. Paista 200 ast. uunin ala-
taso, noin 20 min.

Jäähdytä. Sekoita tuorejuusto, jo-
gurtti ja sokeri vatkaimella. Levitä 
seos piirakkapohjan päälle.

Viipaloi mansikat seoksen päälle, 
koristele.
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Toimistotyöntekijä

Yhdistyksessämme on aloittanut osa-ai-
kainen toimistotyöntekijä Sirpa Siivonen 
1.4.2019 STEA:n myöntämän Paikka Auki II- 
ohjelmarahoituksen kautta. Sirpan esittely 
sivulla 14 Tervetuloa Sirpa joukkoon!

Muistikahvilatoiminta laajenee

Muistikahvilatoiminta laajenee Padasjoelle ja 
Asikkalaan syksyn 2019 aikana. Näiden lisäk-
si Muistikahvilatoiminta jatkaa toimintaansa 
edelleen Lahdessa, Orimattilassa, Iitissä, Hei-
nolassa, Hämeenkoskella ja Kärkölässä. 

JUURI SINULLE- kortti

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:ssä toimii 
muistisairaista ja heidän läheisistään koos-
tuva Muistiaktiivit työryhmä. Muistiaktiivien 
tarkoituksena on nostaa muistisairaiden ja 
heidän läheistensä ääntä sekä muistiasioita 
esille maakunnassa. 

Päijät-Hämeen Muistiaktiivit ovat kehittä-
neet talven 2019 aikana kortin, joka on tar-
koitettu juuri muistisairaus diagnoosin saa-
neelle tai hänen läheiselleen. Kortin tarkoi-
tuksena on välittää Muistiaktiivien terveiset 
muistiperheeseen, sekä kannustaa hake-
maan apua, tukea ja mielekästä tekemistä 
uudessa elämäntilanteessa. 

Muistiaktiivien kortti lähetetään maakun-

nan muistihoitajien ja muistikoordinaattori-
en käyttöön ja muistutetaan samalla muisti-
järjestökentän mahdollisuuksista muistiper-
heiden tukemisessa.

Toimiston alivuokralaiset

Lahden Lähimmäispalvelu ry:n työntekijät 
Maarit ja Kirsi työskentelevät toimistollam-
me Hämeenkadulla vuoroviikoin yhdessä 
toimistohuoneessa, jonka Lähimmäispalve-
lu on vuokrannut käyttöönsä. Toivotamme 
Maaritin ja Kirsin tervetulleeksi toimipaik-
kaamme! 

Opinnäytetyö Ahaa! 
-materiaalista

Ahaa!-materiaalista on valmistunut YAMK 
opinnäytetyö.  "Mielenterveyskuntoutujan 
kokemuksia Ahaa! -kognitiivisesta harjoit-
telumenetelmästä" -tapaustutkimuksen on 

Toimiston loma-ajat

Toimisto suljettu,  
ei päivystystä:

20.6–4.8.2019

21.–27.10.2019 (vko 43)

20.12.2019–6.1.2020

TOIMISTOAJAT muuttuvat

Vuoden 2019 alusta toimistoajoissamme 
tapahtui muutos. Perjantain toimistoaika 
jäi pois ja maanantaisin toimistoaika 
pidentyi klo 9-13 välille. 

Tällä ajalla voi siis asioida 
toimistollamme ilman ajanvarausta 
esimerkiksi ohjauksen ja neuvonnan  
tai retkivarausten tms. tiimoilta. 

Muina aikoina ohjaus ja neuvonta 
työntekijöille erillisin aikavarauksin. 

tehnyt toimintaterapeutti Jatta Lappi Jy-
väskylän ammattikorkeakoulusta. Opinnäy-
tetyö on luettavissa Ahaa!:n www-sivulta 
(https://ahaa-aivotreenit.fi/opinnaytetyo-
ahaa-materiaalista) tai Theseus tietokannas-
ta (https://www.theseus.fi/ haku opinnäyte-
työn nimellä). 

Vuoden 2019 hallitus

Yhdistyksemme hallituksen muodostaa 
vuonna 2019: Puheenjohtaja Jussi Waaja-
koski, varapuheenjohtaja Hanna Dillström, 
rahastonhoitaja Marja-Leena Alho, jäsenet: 
Iris Vavuli, Heikki Salomaa, Maija-Liisa Jarla-
Hokkanen, Ari Koskinen ja Satu Heikkilä. Hal-
lituksen sihteerinä toimii Seija Mäkelä. 

Aivotreenit hankkeen 
päättyminen

STEA:n rahoituspäätösten mukaisesti Aivot-
reenit- hankkeemme ei saanut jatkorahoi-
tusta. Näin ollen hankkeen toiminta päät-
tyy kesään 2019. Projektityöntekijä Elina 
Taipale on siirtynyt muihin tehtäviin 1.3 al-
kaen, Elisa Ahonen työskentelee vielä hank-
keen parissa kesän 2019 lopulle. Uutta rahoi-
tusta toiminnalle on haettu ja tulokset saa-

daan joulukuussa. Tietenkin toivomme upe-
alle hankkeellemme jatkorahoitusta vuoden 
2020 alusta!

Helppo tietovisa. Vastaukset kysymyksiin sivulla 41:

1.Nokia  2.Sauvo  3.Salvador  4.Wien  5.Malta  6.Jaava  7.Enontekiö  8.Veteli  
9.Missisippi  10.Laatokka 11.Eilat  12.Pargas(=Parainen) 13.Uusikaarlepyy 
14.Korsika  15.Vatikaani  16.Marseille  17.Kuola  18.Hikiä  19.Kumia  20.Ibiza
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Jäseneksi liittyminen
Jäseneksi voi liittyä muistisairas, omainen, ammattilainen, kannattaja tai muistin 
ja aivoterveyden asioista kiinnostunut henkilö. 
Toimita allekirjoitettu jäsenlomake yhdistyksen toimistolle (Hämeenkatu 5 A 4, 
15110 Lahti) tai tee hakemus osoitteessa www.ph-muistiyhdistys.fi. Saatuamme 
hakemuksesi lähetämme postitse laskun jäsenmaksusta sekä viimeisimmät nu-
merot jäsenlehdistä. Jäsenmaksu on 20 € / vuosi.

Mikäli osoite- tai muut yhteystiedot muuttuvat tai haluat erota 
jäsenyydestä, ilmoita siitä: 
Puh. (03) 735 1681, toimisto@ph-muistiyhdistys.fi tai tee kirjallinen eroilmoi-
tus. Jos teet ilmoitusta toisen henkilön puolesta, muistathan ilmoittaa samalla, 
kenen jäsenyydestä on kysymys. 
Pidätämme oikeuden irtisanoa jäsenyyden tai jäsenhakemus raukeaa, mikäli 
jäsenmaksusuoritusta ei tule toukokuun loppuun mennessä.

Väriä, valoa ja iloa elämään
Marie-kodissa arki on tiiviissä yhtey-
dessä luontoon ja kodin pihassa jokainen 
voi oleilla turvallisesti mielensä mukaan. 
Kesällä istutamme yhdessä petuniat, 
pelaamme mölkkyä ja talven tullen  
tunnelmoimme takkatulen ääressä.
Marie-kodin asunnot on suunniteltu  
erityisesti muistisairaille ikäihmisille, 
joille tarjoamme asumista, hoivaa sekä 
turvallisen kotiympäristön. 

Tämän kaiken mahdollistaa henkilökun-
tamme, joka on paikalla 24 tuntia vuoro-
kaudessa.

 • Marie-koti on Lahden ensimmäinen muis-
tisairaiden hoitoon erikoistunut hoivakoti

 • Marie-kotiin voit tulla asumaan itse  
maksaen tai palvelusetelillä 

 • Ateriamme valmistaa Juveneksen keittiö 

LAHDEN DIAKONIALAITOKSEN

Marie-koti
muistisairaille ikäihmisille

KASAKKAMÄENTIE 16, 15800 LAHTI 
WWW.DILA.FI/DILA-KODIT

Varaa esittelyaika  
ja tule tutustumaan
Anne Manninen, asiakkuuspäällikkö 
p. 040 505 1212 • anne.manninen@dila.fi 
Kysy vapaita paikkoja. Asukaspaikkojen 
lisäksi Marie-kodissa on myös omaishoidon 
tuen vuorohoitopaikka. 



 

 
 

 

Hollolan palvelutaloyhdistys HUILI ry tarjoaa ikääntyneille turvallista 
asumista vuokra-asunnoissa Hollolan Salpakankaalla sijaitsevissa 

Palvelutalo Huilissa ja 
Senioritalo Huilahduksessa.  

Tervetuloa Asukkaaksemme 

 

 

Hämeenkatu 5 A 4, 2. krs
15110 Lahti

Puh (03) 735 1681
toimisto@ph-muistiyhdistys.fi
www. ph-muistiyhdistys.fi


