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Pääkirjoitus:  Aurinko ja myötätuulta

Vieraskynä:  Muistisairas perhe - Pirkko Lahti

Tunnelmia yhdistyksen ja Muistiluotsin kesästä

Vieraskynä: Jenni....

Muistineuvonta: Kuljetustuki

Ajankohtaista: Muistiviikko 2019

Minneslots på svenska

Ajankohtaista

Ajankohtaista 

Yhdistyksen toimintaa

Syyskokouskutsu ja ristikko

Henkilökunta

Hallitus ja muistisairauksiin erikoistuneita lääkäreitä

Ristikon ratkaisu

pääkirjoitus

”Vielä on kesää jäljellä, vielä tulee kau-
niita päiviä, vielä voit löytää ystävän, 
vielä tilaisuuden saat…” Pehmeä 
elokuun lopun lämpö viipyilee Hel- 
singin yllä tätä kirjoittaessani. Au-
rinko lämmittää ihanasti, ja asiakkai-
den kanssa vietetään aikaa ulkona niin 
paljon kuin mahdollista, otetaan valoa 
ja lämpöä talteen talvea varten. 

Yhdistyksen kesä sujui kaiken kaik-
kiaan myönteisissä tuulissa. Päivätoi- 
minta oli avoinna koko kesän, ja ul-
kona pelattiin mölkkyä, vierailtiin 
läheisessä siirtolapuutarhassa, kul-
jettiin Keskuspuistossa ja nautittiin 
oman keittiön maistuvista ruoista 
omalla pihalla, jos lämpöä riitti.  Muis-
tiluotsi-ryhmät pitivät heinäkuussa 
kesätauon, ja toiminta alkoi tarmok-
kaasti heti elokuun alussa.

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi 
näkyi meilläkin heti kauden alkaes-
sa heinäkuussa. Finlandia-talossa 
järjestettiin nimittäin yksi Suomen 
puheenjohtajuuskauden isoimmista 
konferensseista, Silver Economy. Se 
toi Helsinkiin satoja osallistujia ja oli 
ainutlaatuinen poliittisten päättäjien, 
hallinnon ja yritysmaailman yhteis-
ponnistus. Silver Economy oli myös 
kautta aikojen ensimmäinen maail-
manlaajuinen ikääntymiseen liittyvä 
korkean tason foorumi, ja sen paino-
pisteenä olivat digitalisaatio ja uuden 
teknologian hyödyntäminen. 

Konferenssissa kuultiin useita huip-
puasiantuntijoita, ja yksi johtolanka 
puheenvuoroissa oli se, että ikäänty-

Aurinkoa ja           
kansainvälisiä vieraita

minen on yksi ihmiskunnan suuria 
saavutuksia, asia, josta on syytä iloita. 
Muistiliiton hallituksen varapuheen-
johtaja Sari Sarkomaa onkin joskus 
sanonut, että ”jos olemme onnek-
kaita, meistä tulee vanhoja”. Ikäänty-
minen tuo luonnollisesti mukanaan 
omat haasteensa, joihin lukeutuvat 
muun muassa muistisairaudet. Pu-
heenvuoroissa toivottiinkin entistä 
tiiviimpää globaalia yhteistyötä muis-
tisairauksiin liittyen.  

Konferenssiin liittyen saimme ilok-
semme vastaanottaa kaksi delegaatiota 
Kaukoidästä. Japanin varaterveysmi-
nisteri Yasuhiro Suzuki seurueineen 
saapui yhdessä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön edustajien kanssa, ja keskus-
telu oli vilkasta – ministeri oli erit-
täin kiinnostunut toiminnastamme ja 
suomalaisesta muistityöstä ylipäätään, 
ja huolenaiheet olivat yhteisiä. 
Paria päivää myöhemmin saimme 
puolestaan toivottaa tervetulleeksi 
Singaporen terveysministerin kuusi-
henkisen delegaation. 

Pieni ja hauska detalji molempiin 
vierailuihin liittyen oli se, että eräs 
asiakkaamme maalasi kummankin 
maan lipun ilmoitustaulullemme 
tervetulotoivotukseksi. Lippu herätti 
molemmissa vierailijaryhmässä pal-
jon iloista puheensorinaa ja positii-
visia kommentteja. Pienillä eleillä voi 
olla suuri vaikutus. 

Syksyn jäsenkokous järjestetään 
maanantaina 18.11. Silloin esityslistal-
la on meidän mittakaavassamme 

suuri asia: ehdotus nimenmuutoksek-
si. Helsingin Alzheimer-yhdistyksen 
kunniakas nimi on ollut käytössä yh-
distyksen alusta eli vuodesta 1986 al-
kaen. Tuossa vaiheessa muistisairauk-
sien tutkiminen ja ymmärtäminen 
oli hyvin alkuvaiheissa, ja pääasiassa 
puhuttiin Alzheimerin taudista. Ku-
luneina vuosikymmeninä tutkimus-
työn tuloksena osaaminen ja diagnos-
tiikka ovat kasvaneet valtavasti, ja eri 
muistisairauksia tunnetaan aikaisem-
paa tarkemmin. Näin ollen olemme 
päätyneet ehdottamaan jäsenistölle 
nimen muuttamista Helsingin Muis-
tiyhdistykseksi. Tervetuloa mukaan 
mukaan kokoukseen marraskuussa 
päättämään nimestä yhteisesti!

Kaunista syksyä toivotellen

Teija Mikkilä

Muistithan maksaa vuoden 2019 
jäsenmaksun?

Jäsenmaksun maksamalla saat 
Synapsi-lehden myös jatkossa.
31.12.2019 poistamme rekiste- 
ristämme jäsenmaksun maksa-

mattomat jäsenet.
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vieraskynä

MUISTISAIRAS PERHE

TEKSTI: PIRKKO LAHTI

Meitä on tällä hetkellä perheessämme kaksi, mieheni ja 
minä. Arkemme sujuu tasapainottelussa, jossa tahtoo 
päällimmäiseksi sittenkin jäädä mieheni aikataulut, 
tapahtumat ja elämä. Huolimatta siitä, että eräs tuttavani 
sosiaalijohtaja sanoi minulle painokkaasti: ”Elä sinä omaa 
elämääsi, ei Kaukon elämää.” Tämä lause kosketti ja poh-
din sitä usein.

Monissa arjen hetkissä mietin, toiminko nyt oikein vai 
väärin ja mikä olisi hyväksi kummallekin.  Kesä on men-
nyt Kaukon sairastelussa ja kuntoutumisessa. Olin siis aika 
paljon vapaana. Kiintoisaa, että tämä vapaus muuntui sik-
si, että ajoin mökiltä joka toinen päivä katsomaan häntä 
Helsinkiin. Koko ajan oli hieman epävarma olo, että onko 
tämä nyt hänelle hyvä, entä minulle. Minun ns. vapauteni 
jäi varsin kyseenalaiseksi.

Kiintoisaa myös on, että ilman verkkopankkitunnuk-
sia et saa asioita hoidetuksi. Veikkaan, ettei monellakaan 
muistisairaalla ole verkkopankkitunnuksia, jolla päästään 
esimerkiksi OmaKantaan tutkimaan vaikkapa sairaustie-
toja. Niinpä ”kiusaan” terveyskeskusta saadaksesi tietoo-
ni, mitä laboratoriosta sanottiin tai mitä toimenpiteitä on 
määrätty edelleen. Sitten istun ja odotan terveyskeskuksen 
takaisin soittoa ja vastaan tietysti asianmukaiseen kuulus-
teluun, että onko minulla oikeus kysyä näitä tietoja.

Muistisairas on usein levoton, pitäisi olla menossa koko 
ajan. Juuri kun pääset aamusella sängystä ylös, tulee 
ystävällinen kysymys: ”Mitäs meillä on tänään ohjemas-
sa?”. Viihteen tuottaminen on iso työ ja aina ei jaksaisi 
lähteäkään. Silti tapahtuman ei tarvitse olla kummoinen, 
kahvittelu jossakin on ok.

Mieheni persoona on hurmaava. Hän on ystävällinen, 
myötätuulinen sekä sopeutuvainen. Onneksi!

Hänen huumorintajunsa on tallessa. Hän kutsuu itseään 
muistihirmuksi ja on usein hyvin pahoillaan, kun sotkee 
asioita ja vaatteitaan. Hän tervehtii jokaista kotiimme tule-
vaa sydämellisesti (ei minua), ja on ihastuttavan lämmin.
Toisaalta hän on tottunut sosiaalisuuteen, meillä käy vie-
raita ja me käymme vieraissa! Välillä hän aidosti päi-
vittelee muiden muistisairaiden käyttäytymistä ja kyselee, 
että onko hänellä muistisairaus.

Tänä kesänä ovat monet paikat - sairaala, hoitokodit (kak-
si), mökki ja kaupunkikoti menneet sekaisin, eikä ihme. 
Minun on oltava käsipuolessa tukena ja tiennäyttäjänä. 
Kiusallista on hyväksyä, ettei antamani pyyntö, käsky tai 
toive mene hänelle aina perille eikä tule mitenkään ym-
märretyksi. En osaa puhua riittävän selkeästi ja hitaasti. 
Sitä opettelen.

Totta myös on, että kyllä tämä omaishoitajan pesti alkaa 
olla koko päivätyötä: asioinnit, järjestämiset, pukemi-
set, hygienia, ruoat, soittelut, viihdyttäminen jne. Ja sit-
ten se muistisairaan itsemääräämisoikeus: kyllä se taitaa 
useinkin olla minun käsissäni!

Herttaisia hetkiä löytyy. Huumori auttaa. Siivosimme, 
minä imuroin, Kauko pyyhki pölyt. Kuulin, kun hän äitini 
valokuvan kohdalla totesi: ”Lempi, suljehan silmäsi, minä 
pyyhin nyt sinusta pölyt”.

Perheemme pärjää, vaikka välillä olemme molemmat ihan 
lopussa! Silloinkin Kauko toteaa, ettei hän ole väsynyt, 
vaikka kuorsaa nojatuolissaan!!

Käytännön pohdinta opettaa ja ehkä osaan jotakin, kun 
itse lähestyn muistiongelmia tai sitten en enää muista!

ps. Kauko on lukenut tämän jutun ja hyväksynyt sen. PIRKKO LAHTI
KUVA: VILLE KUJANSUU
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kesä-
tunnelmia

TUNNELMIA YHDISTYKSEN JA 

MUISTILUOTSIN KESÄSTÄ

KUVAT: ELLEN KUUKKANEN

Päivätoiminta teki aukinkoisena torstaina 28.9.2019 
retken Haltialaan. 

Kiitos sekä Haltialan mainiolle oppaalle että  Dementi-
akotien tuki ry:lle, joka mahdollisti retken.

KUVAT: ILKKA JUKARAINEN

Yhdistyksen ja Muistiluotsin asiakkaat viettivät yhteisiä pihajuhlia 4.6.2019 omassa puutarhassamme.
Tunnelma oli iloinen ja kesäiset herkut maistuivat kaikille. 
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Teksti ja kuva: Jenni Hämäläinen

Muisti-KaVeRi Jenni

Vieraskynä

”Yleensä istun täällä kotona yksin tuppisuuna, niin on hir-
vittävän mukavaa, kun joku täällä käy. Kyllä ihmi-
nen tarvitsee kommunikaatiota.” kertoo muistikaverini 
78-vuotias Lasse Dahlström nojatuolistaan. Olen 28-vuo-
tias Jenni Hämäläinen ja olen muutaman kuukauden ajan 
käynyt Lassen luona Helsingin ja Itä-Uudenmaan Muisti-
luotsin Muistikaveritoiminnan kautta.  Työkseni teen hal-
lintotöitä korkeakoulussa ja sen vastapainoksi on mukava 
tehdä ihmisläheisempää vapaaehtoistyötä, jonka vaikutus 
näkyy heti Lassen hymyssä.  

Vanhempien ihmisten kanssa keskusteleminen on aina ol-
lut minulle luontevaa, ja olin jo pidemmän aikaa ajatellut, 
että haluaisin mukaan jonkinlaiseen ystävätoimin-
taan. Keväällä 2019 päätin tarttua toimeen ja otin yhteyttä 
Helsingin Alzheimer-yhdistykseen. Sieltä vastattiin heti 
ja pyydettiin käymään Ruskeasuolla. Jo ensihetkestä al-
kaen lämmin ilmapiiri vakuutti ja heti tuli olo, että tänne 
on aina tervetullut. Aloitin vapaaehtoisena työikäisten 
päivätoiminnassa ja jokaisella kerralla iloiset tervehdyk-
set ja halaukset ottivat minut vastaan. Harmittelin kovasti, 
kun työtilanteeni muututtua en päässytkään enää päiväto-
imintaan mukaan, mutta onneksi Muistiluotsin Muistika-
verin hommia voi tehdä toimistotyöajan ulkopuolella. 

Lassen kanssa ystävyytemme on edennyt asteittain, alussa 
luimme lähinnä yhdessä lehtiä, ja nyt paremmin tutustut-
tuamme olemme käyneet ulkona tunnustelemassa, miltä 
tuuli ja auringon lämpö tuntuvat iholla. Lasse kertoo, että 
yksin liikkuminen on hankalaa ja onkin hienoa päästä is-
tumaan ulos penkille katselemaan pilviä ja lintuja. Lasses-
sa onkin vähän meteorologin vikaa, hän osaa kertoa erilai-
sista pilvistä ja niiden muodostumisesta tarkoin. Luonnon 
lisäksi toinen yhteinen kiinnostuksenkohteemme on 
politiikka. Tietomme täydentävät hyvin toisiaan: Lasse 
osaa kertoa yksityiskohtaisesti Kekkosen ajasta ja minä

Varhaisen 
Alzheimerin taudin 
ruokavaliohoitoon

Souvenaid sisältää ainutlaatuisen 
ravintoaineyhdistelmän. Souvenaid 
on kehitetty varhaista Alzheimerin 
tautia sairastavien ravitsemuksellisiin 
erityistarpeisiin.

Ruoasta saatavilla ravintoaineilla 
on tärkeä merkitys aivokudoksen 
terveydelle. Tietyt keskeiset 
ravintoaineet ovat aivojen 
hermosolujen viestinnässä tärkeitä. 

Saatavana apteekeista.

Yksi pullo päivässä

Apteekeissa vietetään syyskuussa Muistikuukautta.  
Lisätietoa tuotteesta apteekin henkilökunnalta tai www.souvenaid.fi

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

muistuttelen häntä siitä, kuka se jatkuvasti uutisissa esiin-
tyvä Trump oikein olikaan. 

Meillä on aina hauskaa Lassen kanssa ja mielestäni hie-
nointa Muistikaveritoiminnassa onkin se, että pienillä 
teoilla voi vaikuttaa paljonkin yhden ihmisen elämään. 
Lasse onkin ehdottomasti oikeassa, jokainen tarvitsee 
kommunikaatiota ja vuorovaikutusta toisten kanssa. 

Muisti-KaVeRina toimit luotettavana kaverina 
muistisairaalle henkilölle. Voit toimia omana 

itsenäsi, omien voimavarojesi mukaan. 

Muistiluotsi kouluttaa, antaa henkilökohtaista 
ohjausta ja tukee vapaaehtoisia 
muistikavereita. Kiinnostuitko? 

Ota yhteyttä: Viviane Azéma,  
viviane.azema@alzhki.fi tai 044-7709121
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muistineuvonta

TEKSTI: Jari Jokiluhta

Cerad-muistitesti  88,-

Lisätietoja ja ajanvaraukset:
ANNE HEINONEN

vastaava ohjaaja, muistihoitaja
p. 040 90 22253

anne.heinonen@alzhki.fi

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA 
KULJETUSPALVELUSTA

Kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain 8 §:n 2 mo-
mentin mukaan vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulli-
set kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen 
(vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväistä elämään 
kuuluvaa asiointi- ja vapaa-ajan matkaa kuukaudessa).

Paljon kyselyitä ja ihmettelyä on tullut koskien kuljetus-
palvelua suhteessa muistisairauksiin. Hyvin usein kuulee 
viranhaltijan ilmoittavan kyselijöille, ettei muistisairaille 
myönnetä kuljetuspalveluita, koska muistisairaus on iän 
mukana tuoma sairaus, eikä muistisairaalla ole fyysistä 
vammaa. Tämä ei tietenkään ole mikään lakiin perustuva 
perustelu, kuten kohta viittaamassani Korkeimman hal-
linto-oikeuden päätöksessä ilmenee. 

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeus saada perusteltu päätös 
on oikeusturvan ja hyvän hallinnon keskeinen edellytys. 
Hallintolain 45 §:ssä säädetään päätöksen perusteluvelvol-
lisuudesta. Sen mukaisesti perusteluissa on ilmoitettava, 
mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun 
sekä mainittava ratkaisun perusteena olevat oikeusohjeet. 
Perusteluvelvollisuus edellyttää aina riittävän tiedon anta-
mista, jotta päätöksen kohteena oleva henkilö voi pyrkiä 
toteuttamaan oikeuttaan.

Sosiaalihuollossa on asianosaisen oikeusturvan kannal-
ta aina kiinnitettävä huomiota päätöksen riittäviin pe-
rusteluihin. Yleisenä vaatimuksena on, että ratkaisun 
perusteena olevat tosiseikat yksilöidään ja tosiseikkojen 
oikeellisuus varmistetaan riittävän tarkasti. Asianosaiselle 
tulee selvitä päätöksen perusteluista riittävän selkeästi, 
miksi kysymyksessä olevaan lopputulokseen on päädytty.

Päätöksen perustelut vahvistavat palvelun hakijan oike-
usturvaa erityisesti niissä tapauksissa, joissa hän ei ole 
saanut hakemaansa palvelua tai etuutta. Perusteluilla on 
suuri merkitys myös haettaessa muutosta päätökseen, jolla 
palvelu tai etuus on hylätty. On käytännössä erittäin vai-
kea tehdä muutoksenhakua/valitusta päätöksestä, josta ei 
ilmene päätöksen perusteet.

Perusteluksi ei kelpaa: ”Saatujen selvitysten perusteella 
Teitä ei voida pitää vammaispalvelulain 5 §:n mukaisena 
vaikeavammaisena henkilönä”.
Tämä on kuitenkin yleisin vastaus hakemukseen, mutta 
siitä puuttuu täysin yksilöidyt perustelut ja mikä pykälässä 
osoittaa, ettei hakija ole vaikeavammainen. Tällainen 
päätös on mielivaltainen. Valitettavasti en ole kahden-
kymmenen vuoden aikana nähnyt yhtään asianmukaisesti 
perusteltua kielteistä päätöstä, mielivaltaisia sitäkin enem-
män.

KHO 28.12.2014 T 3766

Asiassa oli kyse siitä, oliko A vammaispalvelulain tarkoit-
tama vaikeavammainen henkilö suhteessa kuljetuspalve-
luun. A:lla oli Alzheimerin taudin aiheuttamien orientaa-
tio- (olinpaikan, ajankohdan ja oman aseman tietäminen), 
hahmottamis- ja muistiongelmien takia hän ei voinut 
käyttää yksin julkista liikennettä.

Kunta hylkäsi A:n kuljetuspalveluhakemuksen ja argumen-
toi, että muistisairaus ei riitä perusteeksi saada vammais-
palvelulain mukaista kuljetuspalvelua, sillä muistisairas  
tarvitsisi saattajaa myös kuljetuspalvelua käyttäessään.

KHO:n hylkäsi kunnan päätöksen ja asia palautui uudel-
leen käsiteltäväksi. KHO:n mukaan vammaispalvelulain 
mukainen kuljetuspalvelu  ei edellytä fyysistä vammaa. 
Oli myös riidatonta, että A ei selvinnyt julkisessa liiken-
teessä ilman saattajaa. Sillä selviytyisikö hän julkisessa 
liikenteessä saattajan kanssa, ei ollut merkitystä asian rat-
kaisemisen kannalta. Vammaispalvelulaki ei myöskään 
tunne ikärajoja eikä vamma- tai sairausluetteloita. Kulje-
tuspalveluihin kuuluu tarvittaessa saattajapalvelu, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa kuljetuspalveluiden käyt-
tö. Saattajapalvelun tarve ei voi olla kuljetushakemuksen 
hylkäysperuste.

Lopuksi vielä haluaisin muistuttaa, että vammaispalvelu-
lain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu tukemaan 
henkilön itsenäistä liikkumista eli kuljetuspalvelua pitäisi 
pystyä käyttämään yksinkin esim. kuljettajalta saadun saat-
toavun turvin. Laki ei kuitenkaan edellytä, että esim. taksi 
pitäisi itse pystyä tilaamaan ilman toisen henkilön apua 
tai määränpäässä saattaa joissakin asioissa tarvita toisen 
henkilö apua. Käytäntö pitää myös olla eri sairausryhmien 
kohdalla samanlaista. Esim. ei voi asettaa muistisairaille 
sellaista edellytystä, että pitää pystyä itse tilaamaan ja jär-
jestelemään kyydit, mutta esim. kehitysvammaisille samo-
ja kriteereitä ei käytetä. Tällöin toimitaan jo perustuslain 
vastaisesti.

MUISTIPISTEEN 
PALVELUT:

Edunvalvontavaltuutus  125,-
Jäsenhinta 100,- 

Lisätietoja ja ajanvaraukset:
JARI JOKILUHTA

muistineuvoja
p. 040 90 22250

jari.jokiluhta@alzhki.fi
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ajankohtaista

MUISTIVIIKON OHJELMA

Maanantai 
16.9. 

Tiistai 
17.9.

Keskiviikko 
18.9. 

Torstai 
19.9.

Perjantai  
20.9.

Lauantai 
21.9. 

Sunnuntai 
22.9. 

MUISTI-
KAHVILA

Muistitori

Helsingin 
kaupungintalon aula

klo 12.00- 15.00
vapaa pääsy

Tietoa muistisairauk-
sista ja toiminnasta, 

pop up -ryhmiä, 
muistijoogaa ym.

 
Mukana myös: 

Seniori-info 
ja Souvenaid 

Tervetuloa!

Muistisairaan 
kohtaaminen 

-luento

Helsingin 
Alzheimer-yhdistys

Tenholantie 12, 2.krs
klo 17 - 18.30

- muistisairaan 
kohtaaminen

- haastavat tilanteet
- liikunta, ravinto, 
kuntouttava arki ja 

ennaltaehkäisy

Kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset 
12.9. mennessä 

toimisto@alzhki.fi 

Mummodisko 

Vuotalo
Vuosaari

klo 13.00 - 15.00
vapaa pääsy

Esiintyjänä Meiju 
Suvas ja juontajana

Tuija Piepponen

Tervetuloa!

Muistikahvila

Kahvila Pokkari
Vuotalo, Vuosaari

klo 13 - 14.30
vapaa pääsy

Tietoa muistista ja
muistisairauksista

Tervetuloa!

Muistikummi-
tuokiot

Keskustakirjasto
Oodi

Oppimistila 3

klo 13-14
klo 15-16 (på svenska)

klo 17-18

www.muistikummit.fi 
vapaa pääsy

Tervetuloa!

Hyvää maailman 
Alzheimer-päivää!

Muistimessu

Helsingin 
Tuomiokirkko

klo 10.00
Kolehti kerätään

Helsingin Alzheimer- 
yhdistykselle.
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MINNESLOTS - BRUNAKÄRR MINNESLOTS
på

svenska
Minneslotsarna är landskapsvisa expert- och stödcentraler som upprätthålls av 
Minnesförbundets medlemsföreningar. Centralerna erbjuder hjälp och stöd för de 
minnessjuka och deras närstående. Centraler finns i totalt 18 landskap och de bildar 
ett rikstäckande nätverk. 

Minneslotsarna gör påverkningsarbete för de minnessjukas jämlikhet och för ett 
bra liv för de minnessjuka, och de fungerar aktivt inom sina landskaps nätverk. I 
Minneslotsarna förstärks i synnerhet frivillig- och stödverksamhet som berör min-
nessjukdomar, samt säkerställs även att de minnessjukas röst blir hörd.

Social- och hälsovårdsministeriet stöder det landsomfattande nätverket och verk-
samheten med Veikkaus intäkter.

kl  10-11.30
  Minnesträningsgrupp för minnessjuka personer. 
  Vi tränar och friskar upp minnet med olika övningar och   
  aktiviteter. 
  Tenalavägen 12, 2 vån. 
  00280 Helsingfors
  26.8, 2.9, 9.9, 16.9. och 23.9.2019

Måndag

Tisdag kl 14.00-17.00 Minneslinjen är en svenskspråkig servicelinje.

  Minneslinjens mål är att stöda personer med   
  minnessjukdomar och deras anhöriga. Minneslinjen är  
  också riktad för personer som arbetar med minnesfrågor  
  inom social och hälsovården.  

  Telefonnumret är 09 8766 550

Torsdag kl. 17.30-20  Stödgrupp för anhöriga. 
  I gruppen finns det möjlighet att dela erfarenheter med  
  personer i liknande situation samt till trevlig verksamhet  
  tillsammans. 

  På svenska: 29.8, 26.9, 31.10. och 28.11.2019
  Motsvarande grupp på finska: 22.8, 19.9, 24.10, 21.11.  
  och 12.12.2019
  Tenalavägen 12, 00280 Helsingfors
  
  Förhandsanmälan: 
  Viviane Azéma 044-770 9121 
  viviane.azema@alzhki.fi

TENHOKOTI 
 

Tarvitseeko läheisesi turvallista ja 
viihtyisää kotia, jossa saa hoivaa 

ympäri vuorokauden?

Kotimainen Tenhokoti on uusi  
Helsingissä toimiva hoivakoti  
ikäihmisille ja muistisairaille.  

Tarjoamme aktiivista asukkaan  
näköistä arkea kuntouttavalla otteella. 

Henkilöstömme on moniammatillista: 
lähihoitajat, sairaanhoitajat, laitoshuolta-

jat, fysioterapeutti ja geronomi  
huolehtivat Tenhokodin arjesta.

Ota yhteyttä ja tule tutustumaan: 
p. 040 680 6300, 

henna.vehmas@tutoris.fi

w w w . t u t o r i s . f i / t e n h o k o t i 

”YKSILÖLLISESTI 
YHDESSÄ”

Soita saadaksesi maksuton hoivakonsultaatio

010 841 7400

KotonaAsuen.fi

Olemme rinnallasi, 
jotta läheisesi voi asua  
omassa kodissaan. © 2019 Kotona Asuen Seniorihoiva.

Hoivanantajamme tarjoavat runsaasti hoivapalveluita, kuten 

•  Kumppanuutta ja seuranpitoa
•  Alzheimer-hoivaa ja hoivaa  
 yleisimpiin muistisairauksiin 
•  Henkilökohtaista avustamista 

•  Ruoanvalmistusta
•  Asiointia ja kuljetuksia
•  Viriketoimintaa
•  Omaishoidon lomituksia

Olipa ikääntyvän läheisesi hoivan tarve 
pari tuntia viikossa tai pidempiaikainen 
hoivaratkaisu, Kotona Asuen Seniorihoiva 
voi auttaa sinua.
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ajankohtaista ajankohtaista

MUISTIJOOGA ®
Invalidisäätiön pieni liikuntasali

Tenholantie 10, Helsinki

Jooga on kokonaisvaltainen kehon ja mielen harjoitusmuoto. 
Muistijooga keskittyy erityisesti aivojen aktivointiin. Se pyrkii ylläpitämään 

ikääntyvän harjoittajan toiminnallisia kykyjä sekä aivojen hyvinvointia 
ja muistitoimintaa.

Muistijooga on tarkoitettu + 50-vuotiaille ja kaikille, jotka kokevat tarvetta 
aivojumppaan ja joiden liikunnallinen kyky riittää helpon 

perusjoogaharjoituksen tekemiseen.

Keskiviikkoisin 2.10.- 6.11. klo 17.00 - 18.30
Hinta 125,- (yhdistyksen jäsenet  100,-)

Ilmoittautumiset: Sofia Halme p. 044 765 3999 tai sofia.halme@alzhki.fi

ENSITIETOILLAT 

Helsingin Alzheimer-yhdistyksessä
Tenholantie 12, Helsinki

I osa 5.11.2019 
klo 17-19

II osa 12.11.2019
 klo 17-19

Muistisairaudet ja hoito:
Geriatrian erikoislääkäri
Satu Ahtiluoto

Etuudet, edunvalvonta ja Helsingin 
Alzheimer-yhdistyksen toiminta

Ilmoittautumiset: toimisto@alzhki.fi  tai 09 454 2750

Helsingin ja Itä-Uudenmaan 
Muistiluotsi järjestää

MUISTI-ILLAN

Kampin palvelukeskus 
Salomonkatu 21 B, Helsinki

MA 21.10.2018
klo 17.00 - 19.00

16.45 - 17.30 tutustuminen näyttelyyn
17.30 - 19.00  Muistisairauksien hoito tänään 
   Yleislääketieteen erikoislääkäri
   Ari Rosenvall
Toiminnan esittelyä, neuvontaa, materiaalia
Lisätietoja:  09  454 2750 tai toimisto@alzhki.fi 
VAPAA PÄÄSY!

TYÖSSÄKÄYVIEN OMAISTEN 
VERTAISTUKIRYHMÄ VUOSAARESSA

Vuosaaren kirjasto
Vuotalo, Mosaiikkitori 2

30.9, 14.10, 28.10. ja 11.11.2019
klo 17.30 - 19.30

Moni vielä itse työelämässä oleva huolehtii muistisairaasta läheisestään. 
Oletko yksi heistä? Muistiluotsi järjestää ohjatun vertaistukiryhmän 

työelämässä oleville muistisairaiden läheisille. 
Toivottavasti pääset mukaan kaikille tapaamiskerroille.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Teija Mikkilä p. 040 589 2776 tai teija.mikkila@alzhki.fi 
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Jos perheessänne on muistisairauden myötä syntynyt ristiriitoja 
ja hankalia tilanteita, ja niistä puhuminen tuntuu omin voimin 
hankalalta,  voitte varata maksuttoman keskusteluajan psyko-
terapeutille. Sanna Aavaluoma on erityistason pariterapeutti ja 
vaativan erityistason perheterapeutti. Hän on tehnyt perhetyötä 
muistisairaiden ja heidän läheistensä kanssa vuodesta 2000.
 
Helsingin kaupungin rahoituksella perheille tarjotaan 
maksutta 1-5 keskustelua. 
Yhteydenotot:  Sanna Aavaluoma p. 041 518 1181.   

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Kiinnostaako sinua vapaaehtoistoiminta?
Haluatko  tuoda vuosien varrella hankkimasi elämänkoke-
muksen toisten hyödyksi? Räätälöimme vapaaehtoistyön juuri
sinulle sopivaksi.

Vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat esim:
*   Muistisairaiden avustaminen ulkoilussa, tapahtu-
     missa, jumpassa tai kuntosalilla
*   Muisti-KaVeRina ja lukulähettiläänä toimiminen
*   Sairastuneiden ja omaisten ryhmien ohjaaminen
*   Tuokioiden ohjaaminen: esim. aivotreeni, musiikki,
     askartelu, lukeminen ja käsityöt

Vapaaehtoistoimintaan liittyvissä asioissa voi ottaa
yhteyttä joko sähköpostitse
viviane.azema@alzhki.fi  tai p. 044 770 9121

LIIKUNTA- JA AIVOTREENIRYHMÄT

Säännöllinen liikunta voi hidastaa muistisairauden etenemistä ja 
ylläpitää toimintakykyä
• Liikunta hidastaa tasapaino- ja koordinaatiovaikeuksien 

lisääntymistä
• Positiivisia vaikutuksia kognitioon, josta iso osa on  tie-

donkäsittelyä
• Liikunta voi ehkäistä myös masennusta, levottomuutta ja 

tuoda helpotusta uniongelmiin

Päivään sisältyy:
• Muistiterveyttä edistävää liikuntaa kuten voima- ja  

tasapainoharjoittelua

VIIKONLOPUN PÄIVÄTOIMINTA

Terveyspuisto, Tenholantie 12, 2.krs

Päiväpaikan tiloissa toimiva viikonloppupaikka on auki
LAUANTAISIN klo 12.00 –18 .00. 

Viikonloppupaikka maksaa 32 €/henkilö/päivä. 
Hinta sisältää lounaan ja välipalan. Toiminta tarjoaa asiakkail-
le viihtyisän, turvallisen ja toiminnallisen ympäristön ja antaa 
omaisille mahdollisuuden omaan vapaa-aikaan. 

Viikonloppupaikka on avoinna kaikille halukkaille asuinpaikas-
ta riippumatta. Toimintaa ohjaa muistisairauksien hoitoon 
erikoistunut henkilökunta.

Lisätiedot: Jari Jokiluhta p. 040 902 2250 tai 
jari.jokiluhta@alzhki.fi

YHDISTYKSEN  TOIMINTAA

PÄIVÄPAIKKA

Päivätoiminta

Muistisairaille  tarkoitettu Päiväpaikka on avoinna arkisin klo 
8-17. Päiväpaikka tarjoaa asiakkaille kuntouttavaa toimintaa 
ja monipuolisen päivän kodikkaassa, turvallisessa ympäris-
tössä ja antaa myös omaisille mahdollisuuden työssäkäyntiin 
tai lepoon. Ruokalassamme valmistuu asiakkaille aamupala, 
lounas ja iltapäiväkahvi. Päiväohjelmaan kuuluu  ulkoilua lähiym-
päristössä, liikuntaa, aivotreeniä, erilaisia luovia toimintatuokioi-
ta,  musiikkia, tanssia, laulua, pelejä ja lukutuokioita. 
Päiväpaikkaan voi tuoda asiakkaan myös yllättävissä tilanteissa 
muutamaksi tunniksi tai yhdeksi päiväksi. On hyvä ottaa yhteyttä 
puhelimitse  ennen tuloa sen varmistamiseksi, että Päiväpaikassa 
on tilaa ja osaamme varautua oikeaan ruokailijamäärään. Tilapäi-
sen hoitopaikan hinta on 15 €/tunti.

Käytössämme on palveluseteli. Vapaita paikkoja voi tiedustella

Anne Heinonen p. 040 902 2253, anne.heinonen@alzhki.fi 

TYÖIKÄISTEN PÄIVÄTOIMINTA

Työikäisten muistisairaiden päivätoiminta

Ryhmä tarjoaa työikäisenä muistisairauteen sairastuneille 
asiakkaille kuntouttavaa toimintaa sekä vertaistukea.  Päiväoh-
jelmassa on erilaisia teemoja, liikuntaa ja ulkoilua sekä asiakkai-
den toivomia aktiviteettejä. Työikäisille muistisairaille suunnattua 
toimintaa on viitenä päivänä viikossa. Hintaan sisältyy aamupala, 
lounas ja iltapäiväkahvi sekä kuljetus tarvittaessa.

Toiminta on tarkoitettu työikäisenä muistisairauteen sairastu-
neille 50-70 vuotiaille helsinkiläisille. Asiakkaaksi haetaan 
Helsingin kaupungin Seniori-infon kautta.
Lisätietoja toiminnasta ja
vapaita paikkoja voi tiedustella
Anne Heinonen p. 040 902 2253, anne.heinonen@alzhki.fi

MUISTINEUVONTA

Muistineuvoja Jari Jokiluhdan puoleen voi kääntyä kaikissa 
muistisairauksiin liittyvissä asioissa. Hän antaa muistineuvon-
taa puhelimitse tai hänen kanssaan voi sopia tapaamisesta 
yhdistyksen tiloissa. Muistineuvoja tekee tarvittaessa myös 
kotikäyntejä.
Jari Jokiluhdan tavoittaa arkisin klo 8.00-16.00  
p. 040 902 2250 tai jari.jokiluhta@alzhki.fi

OMAISTEN 
VERTAISTUKIRYHMÄT

Maanantain iltapäiväryhmä  klo 13.30 - 15.30
9.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12. ja 16.12.2019

Tenholantie 12, 2.krs, 00280 Helsinki
Ei ennakkoilmoittautumista.

Työikäisten muistisairaiden omaisten iltaryhmä
klo 17.30 - 20.00
torstaisin  19.9, 24.10, 21.11. ja 12.12.2019
Tenholantie 12, 2.krs, 00280 Helsinki 
Ilmottautumiset viimeistään edellisenä päivänä,
anne.heinonen@alzhki.fi  tai p. 040 90 22253.

Tervetuloa!

TERAPEUTIN VASTAANOTTO 
HAASTAVIIN PERHETILANTEISIIN

Muistisairaus  herättää perheessä monenlaisia kysymyksiä ja 
tunteita.  Ne voivat liittyä menneeseen, tämän päivän haasteisiin 
tai kysymyksiin tulevasta.  Jokainen perheenjäsen kokee muisti-
sairauden eri tavalla.  Arki sairauden kanssa on jokaisen kannalta 
eri tavalla haasteellista. Nämä erilaiset ajatukset ja tuntemukset 
voivat joskus aiheuttaa vakaviakin ristiriitoja.  Vaikka perheessä 
ollaan läheisiä, ei näistä sairauden herättämistä tunteista ja haas-
teista aina ole helppoa puhua – vaikka sitä haluaisikin. 

    toiminta

MUISTILUOTSI

Muistiluotsit ovat Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä 
maakunnallisia asiantuntija- ja tukikeskuksia, jotka tarjoavat 
apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen. Muistiluotsit 
muodostavat koko maan kattavan verkoston toimien 17 maakun-
nassa.

Muistiluotsit tekevät vaikuttamistyötä muistisairaiden yhden-
vertaisuuden ja hyvän elämän puolesta sekä toimivat aktiivisesti 
maakuntiensa verkostoissa. Muistiluotseissa vahvistetaan 
erityisesti muistisairauksiin liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoi-
mintaa sekä varmistetaan muistisairaiden äänen kuuluminen.

• Liikunnan jälkeen lounas (omakustanteinen)
• Iltapäivisin monipuolista toimintaa, mm. aivojumppaa, ulkoi-

lua, muistitreeniä ja erilaisia aktivoivia harjoitteita
• Mukaan  tarvitset sisäliikuntavaatteet, kengät, juomapullon 

ja pyyhkeen

HELSINKI
Liikunnalliset aivotreeniryhmät:
• Helsingin Alzheimer-yhdistys, Tenholantie 12, Ruskeasuo, 

maanantaisin ja tiistaisin klo 9.45 – 14.00
• Vuosaaren Urheilutalo torstaisin klo 9.30 – 13.30               
Kuntosaliryhmä:
• Helsingin Alzheimer-yhdistys 
• Tenholantie 12, Ruskeasuo keskiviikkoisin     

klo 10.00 – 11.00
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:  
Sofia Halme p. 044 765 3999, sofia.halme@alzhki.fi

Aivotreeniryhmä:
• Vuosaaren Urheilutalo, pieni kabinetti tiistaisin joka viikko  

klo 10.00 – 11.30
Omaisten vertaistukiryhmä:
• Vuosaaren Urheilutalo, pieni kabinetti tiistaisin   

10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12. ja 17.12.2019  
klo 13.00 –14.30 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:  
Viviane Azéma p. 044 770 9121, viviane.azema@alzhki.fi 

ITÄ-UUSIMAA - Porvoo ja Sipoo
Toimisto: Kaivokatu 13, 06100 Porvoo
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:  
Henrietta Janhonen p. 044 765 5566,  
henrietta.janhonen@alzhki.fi
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Toiminnanjohtaja 
Teija Mikkilä
p.  040 589 2776
teija.mikkila@alzhki.fi

Toimisto:
Jaana Jukarainen
p. 09 454 2750,  040 902 2256
jaana.jukarainen@alzhki.fi

Muistineuvoja 
Jari Jokiluhta
p. 09 4542 7540, 040 902 2250
jari.jokiluhta@alzhki.fi

Päivätoiminta

Päivätoiminnan vastaava ohjaaja,
muistihoitaja
Anne Heinonen
p. 040 902 2253
anne.heinonen@alzhki.fi

Ohjaaja, muistihoitaja
Stina Hagfors
p. 09 4542 7533
stina.hagfors@alzhki.fi

Ohjaaja, muistihoitaja
Sami Kuusisto (vanhempainvapaalla)
sijainen Eevastiina Juojärvi
p. 09 4542 7533

Ohjaaja, muistihoitaja
Hilla Räsänen
p. 09 4542 7533
hilla.rasanen@alzhki.fi

Ohjaaja Kirsti Salin 
p. 040 902 2254 (ke-to)

Ohjaaja, kuvataidepedagogi
Mauri Sihvola 
p. 09 4542 7533
mauri.sihvola@alzhki.fi

Avustava ohjaaja, 
lähihoitajaopiskelija,  hieroja
Ere Itäaho
p. 09 4542 7533

Omaisten vertaistukiryhmä

Anne Heinonen
p. 040 90 22253
anne.heinonen@alzhki.fi

Muistiluotsi-ryhmät

Liikunta- ja aivotreeniryhmät - Hki
Muistiohjaaja Sofia Halme
p. 044 765 3999
sofia.halme@alzhki.fi

Aivotreeniryhmät - 
omaisten ryhmät  - Vuosaari
Muistiohjaaja Viviane Azéma
p. 044 770 9121
viviane.azema@alzhki.fi 

Liikunta- ja aivotreeniryhmät - 
Porvoo ja Sipoo
Muistiohjaaja, geronomi
Henrietta Janhonen
p. 044 765 5566
henrietta.janhonen@alzhki.fi

Vapaaehtoistoiminta

Muistiohjaaja Viviane Azéma
p. 044 770 9121 
viviane.azema@alzhki.fi

HENKILÖKUNTA

SOSIAALISESSA MEDIASSA:

Helsingin Alzheimer-yhdistys

@alzhki

alzheimeryhdistys

Ristikon ratkaisu sivulla 23

Lähetämme jäsenillemme sähköpostitse 
tarjouksia ja kutsuja jäsentilaisuuksiin.
Jos et ole ilmoittanut sähköpostiasi, niin voit 
halutessasi lähettää sen osoitteeseen 
toimisto@alzhki.fi. Kiitos!

Keittiö

Keittiöpäällikkö 
Saara Sainmaa 
p. 09 4542 7532
saara.sainmaa@alzhki.fi

Kokki 
Anu Henriksson

KUTSU

SYYSKOKOUKSEEN

Maanantaina
18.11.2019
klo 18.00

Terveyspuisto
Tenholantie 12, 2. krs

Helsinki

Helsingin Alzheimer-yhdistys ry:n jäsenet kutsutaan varsinai-
seen syyskokoukseen,  jossa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä mai-
nitut asiat ja päätetään yhdistyksen nimenmuutoksesta.
TERVETULOA!
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NEUROLOGIAN PROFESSORI    
TIMO ERKINJUNTTI   
Lääkärikeskus Aava, Helsinki   
Ajanvaraus 010 380 3838 

www.aava.fi

NEUROLOGIAN  ERIKOISLÄÄKÄRI, DOSENTTI
KATI JUVA (muistisairauksien erityispätevyys)

Terveystalo, Alppikatu 2B, Helsinki
Ajanvaraus 030 6000

GERIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, DOSENTTI  
MINNA RAIVIO (muistisairauksien erityispätevyys)     

Terveystalo Iso Omena, Kamppi ja  Ruoholahti     
Ajanvaraus 030 6000    

www.terveystalo.fi, www.geri.fi

YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRI
ARI ROSENVALL (muistisairauksien erityispätevyys)

Lääkärikeskus Mehiläinen Ympyrätalo
Siltasaarenkatu 18 A, Helsinki
Ajanvaraus 040 414 2202

www.mehilainen.fi 

GERIATRIAN JA SISÄTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRI, LT
JUHO UUSVAARA  (muistisairauksien erityispätevyys)

Lääkärikeskus Mehiläinen Ympyrätalo
Siltasaarenkatu 18 A, Helsinki
Ajanvaraus 040 414 2202

www.mehilainen.fi

MUISTISAIRAUKSIIN ERIKOISTUNEITA 
LÄÄKÄREITÄ

VUODEN 2019 HALLITUS

Puheenjohtaja
Maija Anttila
p. 0400 709 170
maija.alina.anttila@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Juha Lappalainen
p. 050 545 2165 
juha@hymnus.fi

Taina Seitsara
p. 040 334 7048
taina.seitsara@hel.fi

Satu Ahtiluoto
p. 040 707 0767
satu.ahtiluoto@gmail.com

Teemu Suila
teemu.suila@gmail.com
p. 040 543 4633

 

Markus Löfström
p. 040 555 8228
markus.lofstrom@elisanet.fi

Risto Tuomanen
p. 0400 988 879
risto.tuomanen@gmail.com

Outi Raatikainen
p. 050 552 3135
outi@pinkeminence.fi

Katja Äijälä
p. 040 591 4057
katjatellervo.aijala@luukku.com

RISTIKON RATKAISU

09-8766 550
Minneslinjen betjänar på svenska 

på tisdagar kl. 14–17 på samma telefonnummer.

ma, ti ja to klo 12–17 (0,08 €/min. + pvm)



KIITOS TUESTASI!

Yhdistyksemme toimintaa voi tukea:
• Liittymällä jäseneksi
• Vapaaehtoistyöllä
• Lahjoituksin ja testamentein
• Kukkien asemasta ohjaamalla merkkipäiväonnittelut  

tai suruvalittelut yhdistykselle

Tuen voi osoittaa tilillemme
FI70 8000 1301 4057 27

Voit tukea myös lähettämällä tekstiviestin:
lahjoita 10 €, lähetä tekstiviesti 10E MUISTA numeroon 16588
lahjoita 20 €, lähetä tekstiviesti 20E MUISTA numeroon 16588
lahjoita 40 €, lähetä tekstiviesti 40E MUISTA numeroon 16588

Rahankeräyslupa RA/2017/834

Lisätietoja 
p. 09 454 2750 tai
toimisto@alzhki.fi

KIITOS!


