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MUISTILUOTSI toiminnan laatulupaus; 

Muistiystävällistä vuotta 2022! 

Kainuun Muistiyhdistys ry toimii muistisairauteen sairastuneiden ja läheistensä etujen 

valvojana. Muistisairaiden ja heidän läheistensä tueksi tarjoamme ajankohtaista tietoa ja 

tukea muuttuneesta elämäntilanteesta, ohjausta ja neuvontaa sekä oppia uusia 

toimintatapoja arjessa selviytymiseen. Keväällä 2022 tulee kuluneeksi 28 vuotta Kainuun 

Muistiyhdistys ry:n perustamisesta. 

 

Muistiluotsi asiantuntija ja tukikeskus toimintaa on Kainuun kunnissa ryhmätoimintojen, 

tapahtumien ja aivoterveys-/ muistiluentojen sekä  KaVeRi- vapaaehtoistoiminnan 

merkeissä. Uutena muille neurologista sairautta sairastaville ja heidän läheisilleen 

suunnattua toimintaa. 

Meiltä saa ohjausta, neuvontaa ja tukea kaikenikäisten henkilöiden muistiasioihin 

liittyvissä kysymyksissä yksilöllisesti. 

Tässä esitteessä on lyhyesti esitelty eri toimintojen sisällöt sekä yhteystiedot keneltä saa 

tietoa ja tarkemman ryhmäkohtaisen esitteen aikatauluineen sekä 

kokoontumispaikkoineen. 

 

  

 

• Muistiluotsi keskusten tavoitteena ja tehtävänä on varmistaa 

maakunnassaan, että muistisairaat ja heidän perheensä; 

♥   Saavat tietoa muistisairauksista,  

♥   ohjausta ja neuvontaa näihin liittyvistä palvelu – ja tukimuodoista ja 

♥   mahdollisuuden osallistua heille tarkoitettuihin arkea helpottaviin toimintoihin. 

 

• Muistiluotsit toimivat maakunnassaan sen puolesta, että muistisairaalla 

olisi mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua täysivaltaisena jäsenenä 

omassa toimintaympäristössään. 

 

 

Toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan toimintaan, yksin tai yhdessä 

läheisesi kanssa. 

         Aurinkoisin terveisin Elli, Jarkko, Ritva, Hannele, Tuija ja Lea 
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ETHÄN JÄÄ YKSIN 

MUISTIASIOIDEN KANSSA! 

Ota rohkeasti meihin yhteyttä; 

annamme tietoa, ohjausta ja 

neuvontaa sekä tarjoamme erilaisia 

vertais- ja virkistystoimintatuokioita. 

 

Kauttamme saa myös KaVeRi-

vapaaehtoistoimijoita rinnalla 

kulkijaksi arkeen.  

 

Toimintaa on tarjolla eri-ikäisille 

muistisairautta sairastaville henkilöille 

sekä heidän läheisilleen. 

 

 

MUISTILUOTSI-   
asiantuntija ja 
tukikeskus  
   -KAINUU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimisto-, hallituksen- ja 

jäsensihteeri:                                                                                                                      

Ritva Husu, p. 044 257 2020        

ma – ti klo 9–15                                     

(tarvittaessa jätä viesti)  

toimisto@kainuunmuistiyhdistys.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjaus, neuvonta ja tietoa aivoterveys- ja                            

muistiasioista, asiantuntijatehtäviä                                              

erilaisissa työryhmissä 
 

Lea Torvinen, toiminnan vastaava      

muistiasiantuntija,                              

p. 040 520 7642, ma – to klo 9–15 ja pe 9–12 

(tarvittaessa jätä viesti yhteydenottoa varten) 

lea.torvinen@kainuunmuistiyhdistys.net 

toimisto@kainuunmuistiyhdistys.net
lea.torvinen@kainuunmuistiyhdistys.net
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Työikäisenä muistisairauteen sairastuneet / 

heidän perheensä; ohjaus, neuvonta ja 

toiminta 
 

Elli Heikkilä-Anttonen, muistiasiantuntija                                                                                

p. 044 748 0663 ma – to klo 9–15 ja pe 9–12 

(tarvittaessa jätä viesti yhteydenottoa varten) 

 

elli.heikkila- anttonen@kainuunmuistiyhdistys.net                                                                          

 

Vertaistoiminta;  

Hannele Korhonen, muistiasiantuntija 

p. 040 835 1660, ma-to klo 9–15 ja pe 9-12 

(tarvittaessa jätä viesti yhteydenottoa varten)        

hannele.korhonen@kainuunmuistiyhdistys.

net 

 

mailto:hannele.korhonen@kainuunmuistiyhdistys.net
mailto:hannele.korhonen@kainuunmuistiyhdistys.net
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Järjestön avustavat tehtävät;  

Jarkko Määttä, järjestöavustaja                                      

p. 044 257 2020 

jarjestoavustaja@kainuunmuistiyhdistys.net 

 

  

 

 

 

  

                             

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 KaVeRi- 

vapaaehtoistoiminta;  

Voit ottaa yhteyttä Tuijaan, jos 

sinua kiinnostaa vapaaehtoisena 

toimiminen tai tarvitset itsellesi tai 

läheisellesi MuistiKaVeRia® 

rinnalla kulkijaksi arkeen. 

(tarvittaessa jätä viesti 

yhteydenottoa varten) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Tuija Moilanen, muistiasiantuntija,                                                                                           

p. 040 189 6831  ma-to klo 9–15 ja pe 9-12 

(tarvittaessa jätä viesti yhteydenottoa varten)          

tuija.moilanen@kainuunmuistiyhditys.net                                                                                  

mailto:jarjestoavustaja@kainuunmuistiyhdistys.net
mailto:tuija.moilanen@kainuunmuistiyhditys.net


Viikko-ohjelma 
muistisairaan arjen tueksi 

Suunnitelmallinen viikko-

ohjelma toimii 

mukautuvana kalenterina 

rytmittämässä muistisairaan 

ihmisen viikkoa. 

Parhaimmillaan se toimii 

kuntoutuksen suunnittelun 

ja toteutumisen 

apuvälineenä. 

Monen muistisairaan 

ihmisen 

oikeus kuntoutukseen ja 

omannäköisen elämän 

jatkumiseen ei toteudu 

diagnoosin jälkeen.  

Toimintakyvyn tukeminen 

on tärkeää, ja tässä viikko-

ohjelma voi auttaa.  

Ammattihenkilöstö ja 

omaishoitajat ovat 

tärkeässä roolissa 

muistisairaan rinnalla 

tukemassa kuntoutuksen 

toteutumista. 

Viikko-ohjelma on helppo 

räätälöidä yksilölliseksi.   

Viikko-ohjelmaan voi lisätä 

päivämäärät viikonpäivien 

alapuolelle, joka saattaa 

auttaa hahmottamisessa. 

Voit halutessasi tulostaa 

viikko-ohjelman tai sen osia 
www.muistiliitto.fi   
 
> tuki- ja palvelut                              
> tukea arkeen                           
> viikko-ohjelma 
 
sieltä voit valita;  
 

• Viikko-ohjelman mallitäyttösivu 
 

• yksi sivu 
 

• Viikko-ohjelman esitäytettävä 
versio (täytä koneella ja 
tulosta) 

 

 
Seuraavalla sivulla on kopio 

Viikko- ohjelman mallista, 

jonka voit ottaa käyttöön 

valitessasi esim. Muistiluotsi 

Kainuun tarjonnasta itsellesi          

harrastuksia.  

 

 

 

Ryhmien sisällöistä löydät 

tarkemmin tietoa seuraavilta 

sivuilta. 

 

 

http://www.muistiliitto.fi/fi/muistisairaudet/hoito-ja-kuntoutus/kuntoutus/
http://www.muistiliitto.fi/
http://www.muistiliitto.fi/index.php/download_file/view/39/2441/
http://www.muistiliitto.fi/index.php/download_file/view/489/2441/
http://www.muistiliitto.fi/index.php/download_file/view/489/2441/


KÄYTÄNNÖN OHJEITA               

MUISTIN TUEKSI ARKEEN; 

Ota kalenteri käyttöön           

Kalenteriin on hyvä kirjoittaa 

sovittujen tapaamisten lisäksi myös 

päivän aikana tehtyjä asioita 

myöhempää muistelemista ja 

kertausta varten. 

Tee muistilappuja helposti löydettäviin 

paikkoihin, kuten jääkaapin oveen tai 

eteisen peiliin 

Järjestä puhelimelle, avaimille, 

lompakolle, kaukosäätimille ja muille 

tärkeille tavaroille kiinteät säilytys 

paikat. Ulko-oven lähistölle voi laittaa 

korin tai lokerikon jossa säilytetään 

tärkeät ulos lähdettäessä tarvittavat 

asiat. Korin vieressä voi olla listattuna 

tavarat, jotka korissa pitäisi säilyttää. 

Puhelimen vieressä on hyvä olla lista 

läheisten numeroista. Sairauden 

edetessä listaan voi liittää nimen 

viereen myös valokuvan muistintueksi. 

Käytä muistuttajia, sillä kaikkea ei 

tarvitse muistaa itse. Esimerkiksi 

muistuttava lääkeannostelija auttaa 

lääkkeiden ottamisessa oikeaan 

aikaan. Munakellot ja erilaiset 

ajastimet ovat hyödyllisiä monessa 

toiminnassa. Myös kännykän 

muistutustoiminnolla voidaan lisätä 

arjenhallintaa. 

Mikäli olet eksynyt uudessa 

ympäristössä, kannattaa tutustua 

yhdessä läheisten kanssa 

paikannusratkaisuihin. kännykässä tai 

erillisessä laitteessa, esimerkiksi 

rannekkeessa, toimiva paikannuslaite 

voi mahdollistaa turvallisen itsenäisen 

liikkumisen. Tällöin läheinen tietää 

missä liikut. 

Sijoita palohälyttimet ainakin keittiöön 

ja makuuhuoneeseen. Myös hellaan ja 

useimpiin sähkölaitteisiin löytyy ajastin 

– ja hälytinratkaisuja. 

Tee itsellesi viikko-ohjelma, johon 

merkitset tärkeät menot ja 

harrastukset sekä mielihyvää tuottavat 

asiat, esim. kävelylenkit, torikäynnit ja 

läheisten tapaamiset. Viikko-ohjelman 

voit tulostaa www.muistiliitto.fi / Tuki 

ja palvelut > tukea arkeen > viikko-

ohjelma 

 

http://www.muistiliitto.fi/


viikko maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai

aamu-
päivä

ilta-
päivä

ilta



Seuraavassa on esitelty Muistiluotsi Kainuun erilaisia toiminnallisia 

ja / tai vertaistuellisia ryhmä-, kerho – tai yhteisiä tapaamisia. 

Tutustu rauhassa alla olevaan tarjontaan, toiminnan kuvauksiin sekä 

kenelle toiminta on tarkoitettu. Tarkempia tietoja sisällöistä, 

kokoontumispaikoista ja aikatauluista antaa henkilö, jonka tiedot löytyvät 

kuvausteksteistä.  

Tiedot löytyvät myös www.kainuunmuistiyhdistys.net >> toimintaa 

kunnissa, josta valitset alavalikosta oman kuntasi.   

Ryhmäkohtaisen ohjelman saat myös ryhmän ohjaajalta yhteydenottosi 

jälkeen.  

” Kun muisti muuttuu ” -vertaisryhmät  

Kun muisti muuttuu -ryhmä on vertaisryhmä kotona asuville henkilöille, 

kenellä on todettu muistisairaus, tai muu kognitiivista tasoa heikentävä 

tila (aivohalvaus, aivovamma) sekä puolisoille tai läheisessä hoito-/ 

hoivasuhteessa oleville henkilöille. 

Kokoontumiset alkavat yhteisellä tuokiolla ja sen 

jälkeen jakaudutaan kahteen ryhmään: sairastuneet 

ja läheiset. 

Sairastuneiden ryhmässä tehdään aivoja aktivoivia 

sekä kehon ja aivojen yhteistyötä tukevia harjoitteita. 

Läheisten ryhmässä keskustellaan vertaistuellisesti 

elämästä muistisairauden tuomien muutosten 

kanssa. 

Ryhmä ohjaaja alustaa keskustelua, antaa ohjeita, neuvontaa ja 

tarvittaessa hakee tietoa erityiskysymyksiin asiantuntijoilta. 

Tarkemmat tiedot kuntakohtaisista kokoontumisista ja ilmoittautuminen, 

muistiasiantuntija Hannele Korhonen, p. 040 835 1660  

http://www.kainuunmuistiyhdistys.net/


Aivojumppa Brain Gym® -  ryhmä  

Aivojumppa Brain Gym® -ryhmä on tarkoitettu kotona 

asuville henkilöille, joilla on muistihäiriöitä tai lievän 

vaiheen muistisairaus (Alzheimerin tauti, Lewyn 

kappaletauti, verisuonirappeumasta aiheutuva, 

otsalohkorappeumasta johtuva muistisairaus) tai muu 

kognitiota heikentävä sairaus. 

Aivojumppaliikkeiden avulla harjoitellaan ja vahvistetaan mm. 

keskittymiskykyä, kuuntelemista ja näkemistä, sekä parannetaan aivojen 

ja kehon kokonaisvaltaista toimintaa ja annetaan virkistystä aivoille. 

Harjoitukset auttavat luomaan ja vahvistamaan hermoratayhteyksiä, 

jolloin aivojen ja kehon kokonaisvaltainen toiminta paranee. 

Kokoontumisissa keskustellaan myös muistiin ja toimintakykyisyyteen 

liittyvistä asioista. 

Tarkempia tietoja kokoontumisajoista ja ilmoittautumiset 

muistiasiantuntija Hannele Korhonen, p. 040 835 1660  

 

Muistin KIHOT – ryhmä 

Tavoitteena on herättää osallistujien                                                        

Kiinnostusta muistiasioihin, 

Innostaa muistin/muistamisen kehittämiseen. 

Huolettavatko muistiasiat? Keskustellaan niistäkin! 

Omaehtoiseen ennaltaehkäisevään toimintaan vinkkejä sekä 

Tulevaisuuteen varautumisen keinoihin. 

Ryhmä on tarkoitettu muististaan huolestuneille, vasta muistisairauteen 

sairastuneille ja heidän lähi- ihmisille. 

Lisätietoja muistiasiantuntija Hannele Korhonen, p. 040 835 1660  

 



 

                                     MUISTIKERHO 

Muistikerho on tarkoitettu kotona asuville henkilöille, joilla on eriasteisia 

arkea haittaavia muistihäiriöitä tai etenevä muistisairaus. 

Tapaamisten ohjelmassa aktivoimme aivoja monipuolisesti tekemällä 

erilaisia harjoitteita, mm. musiikkia, kevyttä jumppaa ja mukavia tehtäviä. 

Tarkempia tietoja tapaamisista ja ilmoittautumiset muistiasiantuntija                                                         

Tuija Moilanen, p. 040 189 6831                                             

                                                          

                                                            Musiikkiklubi 

                                                            Musiikkiklubi on tarkoitettu                 

                                                            kainuulaisille henkilöille, joilla on      

työikäisenä todettu alkava- tai lievän 

vaiheen muistisairaus tai joku muu 

muistin toimintaan vaikuttava sairaus. 

Klubin tavoitteena on mm. käsitellä 

tunteita musiikin menetelmin, löytää 

uusia vuorovaikutusmalleja ja vahvistaa 

itsetuntoa uusien kokemusten ja 

taitojen kautta. Sisältö suunnitellaan 

yhdessä ryhmäläisten kanssa 

vastaamaan jokaisen yksilöllisiä 

tarpeita. 

Tarkempia tietoja ja ilmoittautumiset;                                                             

Elli Heikkilä-Anttonen, p. 044 748 0663 

 

 

 

Laula Kanssain -tuokio  

 

Lauletaan yhdessä erilaisia 

vanhanajan lauluja ja muistellaan 

niihin liittyviä asioita. Kerhossa 

vierailee mahdollisuuksien 

mukaan musiikkivieraita. 

Kerhoon voi tuoda omia toiveita 

ja osaamista laulamiseen ja/tai 

soittamiseen liittyen. 

Mehutarjoilu. Ryhmään 

osallistuminen on maksutonta. 

Tarkempia tietoja ja 

ilmoittautumiset;                                             

Tuija Moilanen, p. 040 189 6831 



 

Klubi-tapaamiset työikäisenä                                                           

muistisairauteen sairastuneille henkilöille  

Tapaamiset ovat tarkoitettu henkilöille, joilla on todettu työikäisenä 

muistisairaus tai on joku muu muistin toimintaan vaikuttava sairaus. 

Ryhmän sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten kanssa. Tapaamisissa 

voi olla mm. keskusteluja, liikunnallista ja erilaisia aivotreenejä sekä 

musiikkia eri muodoissa.  

Lisätietoja muistiasiantuntija Elli Heikkilä-Anttonen p. 044 748 0663 

 

 

TyöMuSat- tapaamiset 

Tapaamisia työikäisenä muistisairauteen    

sairastuneille ja heidän puolisoillensa. 

 

Tapaamisten tavoitteena on tukea muistisairauteen sairastuneita ja 

heidän puolisoitaan käymään läpi sairauden aiheuttamia tunteita, 

saamaan vertaistukea toisiltaan sekä tukea heidän verkostoitumistaan 

tapaamisten välillä tietoteknisiä välineitä hyödyntäen tai jopa kasvokkain. 

Tapaamiset ovat lauantaisin 4–5 kertaa vuodessa. 

Lisätietoja tapaamisten sisällöistä ja kokoontumispaikoista sekä 

ilmoittautuminen: Elli Heikkilä-Anttonen, p. 044 748 0663  

 

 



Virtuaaliklubi  

Suunnattu työikäisenä (alle 70v.) 

muistisairauteen sairastuneille.  

 Ryhmä kokoontuu virtuaalisesti WhatsApp 

sovelluksen kautta tabletilla 

videovälitteisesti.  

Lisätiedot ryhmästä ja ilmoittautumiset;                                                         

Elli Heikkilä-Anttonen p. 044 748 0663 

 

 

 UUTTA!!   UUTTA!!  UUTTA!!  UUTTA!!  UUTTA!!  UUTTA!!  UUTTA!! 

Neurotreeni-ryhmä  

Neurotreeni ryhmä on suunnattu kainuulaisille henkilöille, joilla on 

neurologinen sairaus, jonka muistiongelmat tai muu kognitiiviset oireet 

vaikuttavat arjessa selviytymiseen. 

Ryhmän osallistujille tarjotaan tietoa, ohjausta ja neuvontaa muistiin ja 

kongitiivisiin oireisiin liittyvistä asioista. Osallistujien kanssa keskustellaan 

muistiin liittyvistä asioista, tulevaisuuteen varautumisen keinoista sekä 

kodin turvallisuuteen liittyvistä aiheista. Ryhmässä keskustellaan myös 

osallistujien toiveista lähteviä aiheita. 

Tapaamisissa on myös toiminnallinen osio, jossa on aivojumppaa, aivoja 

aktivoivia harjoitteita, musiikkia ja vinkkejä 

kotiharjoitteluun. 

Lisätiedot ryhmästä ja ilmoittautumiset;                                                         

Elli Heikkilä-Anttonen p. 044 748 0663 

 



    KaVeRi- 
        Vapaaehtoistoiminta 

Kainuun Muistiyhdistys ry:n / Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskus Kainuun 

kehittämä ja käynnistämä KaVeRi-vapaaehtoistoiminta Kanssasi Vertaisena 

Rinnalla perustuu hyvin koordinoituun ja laadukkaaseen toimintamalliin, jossa 

yhdessä tekeminen korostuu. 

 KaVeRi – vapaaehtoistoiminta tukee kotona asuvan muistisairauteen sairastuneen ja 

hänen läheisensä arkea luoden heille merkityksellisiä osallisuuden mahdollisuuksia. 

  

KaVeRi-toimijana voit olla: 

Muisti-KaVeRina®: rinnalla kulkija erilaisissa arjen tilanteissa kotona asuville 

muistisairauteen sairastuneille tai heidän läheiselleen. 

KaVeRina järjestötoiminnassa: valmistelutehtävissä, avustamassa tapahtumissa sekä 

tiedottamisessa. 

KaVeRina vertaistoiminnassa: kerho-ohjaajana tai avustaa kerho-ohjauksessa, myös 

videovälitteisestä eli virtuaalista toimintaa. 

 
Muisti-KaVeRina saat: 

• Hyödyntää ja käyttää luovasti omaa osaamistasi ja taitojasi. 

• Koulutusta ja tukea toimintaasi. 

• Tietoa muistisairauksista ja muistisairaan kohtaamisesta. 

• Toteuttaa konkreettista ja vaikuttavaa toimintaa. 

 

• Jos sinulla tai läheiselläsi on tarve KaVeRille - ulkoiluun, juttu seuraksi, 

konserttiin, elokuviin tai teatteriin… 

• Olet kiinnostunut KaVeRi-koulutuksesta. 

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ! 

TUIJA MOILANEN p. 040 1896 831, tuija.moilanen@kainuunmuistiyhdistys.net 

 

KaVeRi-koulutusta järjestämme tarvittaessa ja tukiohjauskäyntejä toteutamme 

suunnitelmallisesti. Ilmoitamme KaVeReille suunnitelluista kokoontumisista 

henkilökohtaisesti. 







KAINUUN SOTEN PALVELUJA 

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. So-

siaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä 

myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimie-

henä ongelmatilanteissa. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sosiaaliasiamiehen tehtäviä hoi-

taa Tiina Komulainen. Sosiaaliasiamiehen tavoittaa maanantaina, tiistaina ja torstai-

na klo 8-11 välisenä aikana puhelinnumerosta 044 797 0548. 

Voit myös lähettää viestin sosiaaliasiamiehelle Omasote-palvelun kautta. Viestin lähet-

täminen edellyttää tunnistautumisen palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiili-

varmenteella, minkä vuoksi se on tietoturvallinen viestinvälitys.  

Geriatrian osaamiskeskus 

Muistineuvola Muistineuvola on Kainuun kunnissa tarjottavaa perusterveydenhuollon 

toimintaa. Yli 65-vuotiaat kainuulaiset voivat hakeutua muistineuvolaan ilman lähetet-

tä joko itse tai läheisen/omaisen ohjaamana, kun herää huoli muistin tai toimintaky-

vyn muutoksista. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai Omasoten kautta. Muistineuvolas-

sa muistihoitaja tekee alkuvaiheen tutkimukset, ja näiden pohjalta tarvittaessa lähet-

teen geriatrian poliklinikalle. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.   

Geriatrian poliklinikka Geriatrian poliklinikka on erikoissairaanhoidon toimintaa, jota 

tarjotaan Kainuun kunnissa. Geriatrian poliklinikalla tehdään muistiongelmien sekä 

muiden geriatristen erityisongelmien selvittelyä, diagnosointia, hoidon suunnittelua ja 

seurantaa yli 65-vuotiaille. Asiakkaat ohjautuvat geriatrian poliklinikalle lähetteellä 

muistineuvolasta tai muista terveydenhuollon palveluista. Poliklinikka on ajanvaraus-

poliklinikka, jonka ajat ovat lähete- tai kontrolliaikoja. Poliklinikalle voidaan tehdä 

myös konsultaatioita. Vastaanottoa pitävät geriatrit ja geriatriaan erikoistuvat lääkärit 

työparinaan muistihoitajat ja muistikoordinaattori. Asiakkaalta peritään erikoissai-

raanhoidon asiakasmaksu. 

Mikäli potilaan seuranta jatkuu muistihoitajan tai muistikoordinaattorin toimesta 

muistipoliklinikalla erikoissairaanhoidon jo päätyttyä, on kyse perusterveydenhuollon 

toiminnasta, jolloin asiakkaalta ei peritä käyntimaksua. 

Muistineuvoloissa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. 

Omasote https://omasote.kainuu.fi/ on käytössä muistineuvolassa. 

Toiminnastamme voit antaa palautetta osoitteessa https://sote.kainuu.fi/palve-

lut/palautteesi ja kokemuksesi sosiaali- ja terveyspalveluista. 

https://omasote.kainuu.fi/
https://sote.kainuu.fi/palvelut/palautteesi
https://sote.kainuu.fi/palvelut/palautteesi


Yhteystiedot: 

Kajaanin muistineuvola ja geriatrin vastaanotto 

Sotkamontie 13, uusi sairaala F- sisäänkäynti  

87300 Kajaani       

Muistineuvola                      p. 044 797 0627   tai   p.044 797 4431 

Muistikoordinaattori           p. 044 732 0024  

Vuolijoen muistineuvola                                                                                                                                   

Vuolijoen terveyskeskus, Pappilantie 2 (2.krs) , 88270 Vuolijoki                                                                                                         

p. 044 797 0627  tai p. 044 797 4431 

Hyrynsalmen muistineuvola ja geriatrin vastaanotto                                                                                                                                  

Hyrynsalmen terveysasema, Kiviöntie 11, 89400 Hyrynsalmi                                                                                                  

p. 044 797 0079 

Paltamon muistineuvola                                                                                                                              

Paltamon terveyskeskus 

Sairaalatie 7, 88300 Paltamo                                                                                                                                   

p. 044 797 0079 

Ristijärven muistineuvola                                                                                                                                  

Ristijärven terveysasema 

Saukontie 1, 88400 Ristijärvi                                                                                                                          

p. 044 797 0079 

Sotkamon muistineuvola                                                                                                                      

Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo                                                                                                                 

p. 044 750 2460 

Suomussalmi muistineuvola ja geriatrin vastaanotto                                                                                

Suomussalmen terveysasema, Välskärikuja 2, 89600 Suomussalmi                                                                                            

p. 044 026 0176 

Kuhmon muistineuvola                          Kuhmon geriatrin vastaanotto                                                                                           

Kuhmon kaupungintalo                             Kirkkotie 16 

Kainuuntie 82, 88900 Kuhmo                   88900 Kuhmo                                                                                                     

                                             p. 044 7970 314 

 

 

Paltamon, Ristijärven ja Sotkamon                           

geriatrin vastaanotto     

Sotkamon terveysasema 

Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo 

 



Puolanka    (Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Terveystalo)                                 

Puolangan kotihoito, Ouluntie 13, 89200 Puolanka                                                                            

Karvonen Eija, p. 040 740 8492                                                                                   

Seppänen Eila, p. 040 0150 798 

 

 

• IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTEET 
 

Kunnissa olevat ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitetut ohjaus- ja neuvonta-

pisteet toimivat ilman ajanvarausta. 

 

Asiakasohjaajat tavoitat myös puhelimitse                                                                                   

numerosta 08 615 69728 ma – to klo 9.00–15.00  ja pe 9.00–14.00                                                                                

tai sähköpostitse palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi              

Jos olette jo kotihoidon palveluiden piirissä, ottakaa yhteyttä kotihoidon palvelujanne 

koskien https://sote.kainuu.fi/kotihoito  

HYRYNSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE 

Hyrynsalmen kunnantalo, Laskutie 1,  

                                                                                             

KAJAANIN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE                                                                                     

Kajaanin kaupungintalo (info), Pohjolankatu 13                                                                                           

 

 

KUHMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE 

Kuhmon kirjasto, Pajakkakatu 2,                                      

 

PALTAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE 

Päivätoiminta Kanerva Sairaalatie 7,   

 

RISTIJÄRVEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE 

Yhteispalvelupiste Kyläkaivo, Aholantie 25,   

 

SOTKAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE 

Turinatupa, Akkoniementie 9,  

                                     

SUOMUSSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE 

Kirjasto, Kiannonkatu 31,  

 

mailto:palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi
https://sote.kainuu.fi/kotihoito


Palvelut, etuudet ja oikeudet  
 

 

 

osoitteessa www.muistiliitto.fi  

 

 

 
Kysy palveluista, eduista 
ja oikeuksista: 

 

• Muistiliiton Muistineuvo-tukipuhelin  

tukee ja ohjaa muistisairaiden 

palveluihin liittyvissä kysymyksissä 

  

Jokaisella muistisairaalla ihmisellä on oikeus ihmisarvoa kunnioittavaan ja 

elämänlaatua ylläpitävään tukeen ja hoitoon. Seuraavilla kolmella sivulla on kerrottu 

muistisairaan ihmisen oikeuksista sekä niiden turvaamisesta erilaisin keinoin. 

 

http://www.muistiliitto.fi/
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-arkeen/muistineuvo-tukipuhelin


jatkuu Kysy palveluista, eduista ja oikeuksista: 

www.kansalaisneuvonta.fi/fi-FI ohjaa oikeisiin palveluihin, auttaa sähköisessä 

asioinnissa ja vastaa yleisluontoisiin kysymyksiin julkisista palveluista 

o Kysy sähköisellä lomakkeella https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-

FI/Kansalaisneuvonta_Kysy_julkisista_palvel(57056) 

o Kysy sähköpostitse; palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi 

o Soita p. 0295 000 (ma–pe 8–21, la 9–15, ei arkipyhinä) 

 

• Henkilökohtainen Kela-neuvonta sairaille ja vammaisille henkilöiden auttaa 

kartoittamaan tilannetta, täyttämään hakemuksia sekä sopimaan 

palvelujen järjestämisestä, ja on asiakkaan niin halutessa yhteydessä 

kunnan sosiaali- ja terveystoimeen 

o Soita p. 020 692 204 (sairastaminen), p. 020 692 205 (kuntoutus) tai p. 

020 692 211 (vammaistuet) (ma–pe 9–16) 

 

• Suomi.fi kansalaisille 

 

• Oikeusaputoimistojen oikeusapuohjaus auttaa oikeudellisen avun 

löytämisessä 

• Vähävaraisten henkilöiden on mahdollista saada oikeusapua 

• Monissa kaupungeissa voi saada yleistä oikeudellista apua 

seniorineuvonnan kautta löytyvästä oikeusneuvonnasta 

• Asianajajien järjestämässä päivystyksessä maksutonta neuvontaa 

oikeudellisissa asioissa 

• Verohallinto neuvoo veroasioissa, kuten kotitalousvähennyksissä 

• Edunvalvoja-asioissa ohjeistaa Digi- ja väestötietovirasto 

 

  

mailto:palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi
http://www.kela.fi/henkilokohtainen-kela-neuvonta
http://www.kela.fi/sairastaminen
http://www.kela.fi/kuntoutus
http://www.kela.fi/vammaistuet
https://www.suomi.fi/kansalaiselle
http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/hakeminen/puhelinneuvonta.html
http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/hakeminen/mitaoikeusapumaksaa.html
http://www.asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/asianajajapaivystys
http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Yhteystiedot
https://dvv.fi/henkiloasiakkaat


LUE LISÄÄ: https://www.muistiliitto.fi/fi/etuudet-ja-oikeudet  

Näkymän vasemmassa reunassa löydät lisätietoa; Muistisairaan ihmisen 

oikeudet / Yleisimmät tukimuodot / Omaishoidon tuki / Hoitotahto / 

Edunvalvontavaltuutus / Edunvalvonta / Asiamiehet / Käsitteistö 

Lisäksi sieltä löytyvät linkit seuraavista oppaista; 

Minun oikeuteni: opas muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä 

oikeudellisiin asioihin (pdf) 

Oikeusopas selkokielellä: (Kuurojen palvelusäätiö ry ja Muistiliitto ry) 

(pdf) 

 

 

  

  

 

 

                      

 

 

 

 

Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin                                                                                                                  

(Suomen muistiasiantuntijat ry) (pdf) 

 

                                                                                                    Hoitotahtoni                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.muistiliitto.fi/download_file/view/2668/210
https://www.muistiliitto.fi/download_file/view/1175/210


VALTAKUNNALLISET JÄSENEDUT 

Apteekkituotteet.fi on hyvinvointiin keskittyvä verkkokauppa, josta voi ostaa 

sähköisellä reseptillä (eResepti) määrätyt reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeitä ja 

lääkkeettömiä tuotteita. Apteekkituotteet.fi tarjoaa muistiyhdistysten jäsenille 

tilaukset -10%. 

 
  

Memoera Trainer on tutkittu ja tuhansien muistisairaiden ihmisten käyttämä laite, 

joka tarjoaa hauskoja harjoitteita ja pelejä. Helppo, hyödyllinen ja viihteellinen. 

Muistiyhdistysten jäsenet saavat Memoera Trainer -laitteen ensimmäisen 

käyttökuukauden ilmaiseksi. Vuokrahinta normaalisti 29,50 € /kk. 

  

Puhti Lab on palvelu oman terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan. Puhdin testipaketit 

antavat laboratoriokokeiden kautta kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten keho voi. 

Testit voi ottaa yli 20 eri paikkakunnalla. Muistiyhdistyksen jäsenet saavat 20% 

alennuksen D-vitamiini- ja B12-TC2 mittauksista sekä 10% alennuksen muista 

testipaketeista. 

 
  

Suvanto Care tuottaa yksityisyyttä kunnioittaen jatkuvaa tilannetietoa asukkaan 

hyvinvoinnista kotihoivan ja läheisten tueksi. Muistiyhdistysten jäsenet saavat 20% 

alennuksen palvelujen aloitusmaksuista. Lisäksi mahdollisuus Suvanto Mukana -

palvelun ilmaiseen 14pv koekäyttöön. 

 

http://www.apteekkituotteet.fi/
http://memoera.fi/
https://www.puhti.fi/
https://www.suvantocare.fi/
http://www.apteekkituotteet.fi/
https://www.puhti.fi/
https://www.suvantocare.fi/


YHDISTYS ON PERUSTETTU 21.3.1994 KAJAANISSA. 

 

KENELLE YHDISTYS ON TARKOITETTU? 

• MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVILLE JA HEIDÄN  

• OMAISILLE 

• LÄHI- IHMISILLE 

• YSTÄVILLE 

• SOSIAALI – JA TERVEYDENHUOLTO ALAN HENKILÖSTÖLLE 

• VAPAAEHTOISTOIMIJOILLE 

 

 

YHDISTYKSEN TARKOITUKSENA ON: 
  

• ennaltaehkäistä muistisairauksien/dementoitumisen lisääntymistä sekä 

työskennellä hyvän muistisairauksien hoidon; omais-, koti-, lyhytaikais- ja 

pitkäaikaishoidon sekä kuntoutuksen toteuttamisen puolesta 

• työskennellä muistisairautta aiheuttavien sairauksien ja vaikeiden 

muistihäiriöiden haittavaikutusten vähentämiseksi 

• valvoa jäsenistönsä, muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän 

omaistensa yhteiskunnallisia etuja 

• antaa mahdollisuuden vertaistukeen 

• harjoittaa valistus-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa 

 

 

TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS: 
 

• toimintaa ohjaa Muistiliitto ry:n toimintastrategiat 

• suunnittelee, hakee ja hallinnoi erilaisia kehittämishankkeita/-projekteja 

• neuvoo ja ohjaa jäsenistöään muistihäiriö- ja muistisairauksiin liittyvissä 

asioissa 

• osallistuu mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan paikalliseen / 

yhteiskunnalliseen keskusteluun päätöksenteossa muistityöhön liittyen 

• järjestää kuntoutumista tukevaa vertais- ja virkistystoimintaa ryhmät 

muistisairaille ja heidän omaisilleen 

• järjestää jäsentapaamisia ym. virkistystoimintaa jäsenistölleen 

• järjestää ja koordinoi KaVeRi - MuistiKaVeRi®-vapaaehtoistoimintaa 

  



JÄSENMAKSUT: 

• Yhdistyksen henkilöjäsenmaksu on 20 € / vuosi.   

• Yhteisöjäsenmaksu; osuuskunnat, hoivakodit 35 € / vuosi ja                                    

yhdistys yhteisöjäsenet (sis. muistiluennon 1 x / v) 50 € / vuosi 

• Ainaisjäsenmaksu 200 €  

• Kannatusmaksu 15 € / kerta  

 
 
JÄSENENÄ SAAT:  

• tuki-, keskustelu- ja vaikuttamispaikan 

• MUISTI- lehden neljä kertaa vuodessa 

• yhdistys järjestää vapaaehtois-, vertais- ja virkistystoimintaa 

• edullisemmat jäsenhinnat yhdistyksen retkillä, pikkujouluissa 

 

 

 

Esittämällä jäsenkortin saat seuraavat edut 
kainuulaisista liikkeistä vuonna 2022: 
 
LIIKE ETU 
KELLO- JA KULTALIIKE ILMATAR, 
Prisma, Veturitie 1, KAJAANI 

norm. hintaisista tuotteista – 10 %  
 (ei työt ja varaosat) 

LEHTIKANKAAN APTEEKKI 
Soidinkatu 2 A, KAJAANI 

apteekkitilauksien kotiinkuljetus -palvelu  
alennus - 25 % 
 

KALUSTE- JA KONEMARKET Hyryntie 
46, HYRYNSALMI 

normaalihintaisista tuotteista - 10 % 

 

HYRYN KELLO & KULTA,  
Hyryntie 28, HYRYNSALMI 

normaalihintaisista tuotteista - 10 % 

 
• Muistiliiton valtakunnalliset jäsenedut www.muistiliitto.fi Apteekkituotteet.fi, 

Memoera Trainer, Puhti Lab, Suvanto Care  
 



 
 

 
 
HALLITUS v. 2022 
 
Puheenjohtaja; 
Mirja Takkinen 
 
Varapuheenjohtaja; 
Tarja Tervonen 
 
Sihteeri ja jäsenasiat;                                                                                            
Ritva Husu 
p. 044 257 2020                                                   
toimisto@kainuunmuistiyhdistys.net 
 
      
Varsinaiset jäsenet:                                                                                            

Lauri Määttä, Jorma Purmonen, Ritva Aalto, Hannu Väyrynen ja 

Ritva Kyllönen 

Varajäsenet: Terho Härkönen ja Arja Anttonen 

 
Voit hoitaa jäseneksi liittymisasiat, osoitteenmuutokset, jäsenmaksut, 
ilmoittautumiset yhteisiin tapaamisiin jne. myös käymällä   
Toimistolla; Kauppakatu 36 A 6,87100 KAJAANI   

 

 
 

 
 

 

mailto:toimisto@kainuunmuistiyhdistys.net


 
 

 
 
Haluan liittyä jäseneksi 

   □ maksamalla tilille; Kainuun Osuuspankki FI 07 5760 0340 1212 00 

        henkilöjäsen 20 €  / yhteisöjäsenet 35 € / 50 €  
        ainaisjäsenmaksun 200 € tai kannattajajäsen maksun 15 € 

   □ haluan laskun kotiin 

   
 
Nimi;   ______________________________ 
Osoite;    ______________________________ 
                ______________________________ 
Puhelin;   ______________________________ 
 
 

Oletko; □ sairastunut muistisairauteen □ läheinen □ ammattihenkilö 

            □ muuten asiasta kiinnostunut □ kannattajajäsen □ muu jäsen  
 
 
 
Jäsentietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista saat tietoa 

jäsenrekisterin tietosuojaselosteesta, jota voit kysyä jäsenyhdistyksestäsi. 

 
 
 
 

Suojataksesi henkilötietosi taita lomake keskeltä ja teippaa tai nido 

reunasta kiinni ennen postitusta 

 

P.S. Jos maksat suoraan pankkitilille, laitathan viestikenttään omat 

osoitetietosi, että voimme toimittaa jäsenkortin sekä Muisti-lehden, 

joka sisältyy jäsenmaksuun  

 
 



                  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHDISTYS:   www.kainuunmuistiyhdistys.net 

 

Puheenjohtaja Mirja Takkinen  
 

Sihteeri / jäsenasiat (ma ja ti)  Ritva Husu p. 044 257 2020  

toimisto@kainuunmuistiyhdistys.net 

 
  MUISTILUOTSI ASIANTUNTIJA- JA TUKIKESKUS KAINUU 

 
 

 Ohjaus–ja neuvonta muistiasioihin liittyen, aivoterveys- ja muistiluennot,    

 asiantuntijatehtävät eri verkostoissa; 

 

• Toiminnan vastaava Lea Torvinen p. 040 520 7642  

           lea.torvinen@kainuunmuistiyhdistys.net 

 

   Vertaistoiminta;  

 

•  Hannele Korhonen, muistiasiantuntija p. 040 835 1660 

          hannele.korhonen@kainuunmuistiyhdistys.net 

 

  KaVeRi- vapaaehtoistoiminta; 

 

• Tuija Moilanen, muistiasiantuntija p. 040 189 6831 

          tuija.moilanen@kainuunmuistiyhdistys.net 

 

 

    Työikäisten ohjaus, neuvonta ja toiminta; 

 

• Elli Heikkilä - Anttonen, muistiasiantuntija p. 044 748 0663    

elli.heikkila-anttonen@kainuunmuistiyhdistys.net  

                                                                                 

    

                        

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.kainuunmuistiyhdistys.net/
mailto:toimisto@kainuunmuistiyhdistys.net
mailto:lea.torvinen@kainuunmuistiyhdistys.net
mailto:hannele.korhonen@kainuunmuistiyhdistys.net
mailto:tuija.moilanen@kainuunmuistiyhdistys.net
mailto:elli.heikkila-anttonen@kainuunmuistiyhdistys.net


      

Postimerkki 

 

 
 
 
 

 
 
    

    Kainuun Muistiyhdistys ry 
    Kauppakatu 36 A 6 
    87100 Kajaani   


