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Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät jäsenet!
Kesäpäivät vaihtuvat vääjäämättömästi syksyksi ja antaa aavistuksen talven
lähestymisestä. Samalla yhdistyksen toiminta lähtee ”ryminällä käyntiin”.
Työntekijöiden lomat on osin vietetty ja vapaaehtoiset valmistautuvat omiin
työtehtäviin. Suunnitellaan, sovitaan ja otetaan yhteyksiä verkostoissa. Jokainen syksy
ja vuosi on uusi mahdollisuus.
Toiminnalliset ja taloudelliset haasteet eivät meiltä lopu. Alueellamme väestö
ikääntyy. Muistisairaus koskettaa meistä monta joko henkilökohtaisesti tai läheisenä ja
nostattaa monia kysymyksiä. Miten me yhdistyksenä voimme tukea heitä, tässä SOTEuudistusten vielä tuntemattomassa toteutuksessa? Miten siinä näkyy yksilöllinen
muistisairaan ja omaisen huomioiminen? Muistiliiton tekemän Muistibarometrin
2015 mukaan se toteutui paikoitellen. Erityisesti pienissä kunnissa työikäiset jäivät
jalkoihin. Kuntoutussuunnitelmat ja sopeutumispalvelut eivät ole edenneet toivotulla
tasolla. Olemmeko menossa parempaan päin, toivottavasti!
Muistiliitto korostaa, että diagnoosin saaneet muistisairaat tulisi saada liittymään
jäseneksi ja yhdistyksen tarjoaman tuen ja tiedon piiriin. Tämä on haaste myös
meidän yhdistyksessämme. Jäsenmäärän kasvattaminen merkitsee myös
joukkovoimaa.
Lähimmäisenrakkautta, viisautta kuunnella oikeasti sekä iloa ja
voimaa muistityöhön!
Marketta Evola, puheenjohtaja
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Toiminnanjohtajan tervehdys
Hei!
Oikein hyvää alkanutta syyskautta Teille kaikille! Lomat alkavat meillä yhdistyksen
työntekijöillä olla pidettynä ja syyskausi toiminnassamme on alkanut. Meillä on ollut
onni ja ilo saada joukkoomme uusia upeita työntekijöitä niin monta, että voi sanoa
että olemme uudistuneet ja "nuortuneet" melkoisesti!
Toimintamme tunnettavuus ja tarve on lisääntynyt selvästi ja yhteisissä tiloissa
julkisen sektorin kanssa toimiminen on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi mitä
nyt kokeillaan muuallakin mm. Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset yhdistyksen
kanssa samoihin tiloihin siirtyy julkisen puolen omaishoidon työntekijät. Muutenkin
elämme jännittäviä aikoja ajatellen näitä "sote-muutoksia" koko maassa ja täällä
meidän omassa maakunnassa. Hyvää on ollut se, että meidät järjestötoimijat on
otettu vahvasti mukaan alueen uusien sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitteluun ja
kehittämiseen tasavertaisena kumppanina.
Erityisen mukavaa on ollut huomata, että nyt todenteolla pyritään kehittämään niin
omaishoitajien kuin muistisairaiden ihmisten tukipalveluita ja tekemään entistä
enemmän yhteistyötä. Tämän vuoksi teidän omaishoitajien ja sairastuneiden
mielipiteet, tarpeet ja toiveet ovat meille työntekijöille entistä tärkeämpiä tietää,
jotta voimme tuoda äänenne esille eri foorumeissa, olkaa siis rohkeasti meihin
yhteyksissä! Mutta kuten kaikessa muutoksessa ja uusissa käytännöissä, mikään asia
ei ole hetkessä valmis, vaan se vaatii aikaa ja paljon asennemuutosta erityisesti
palveluiden tarjoajilta, muokkautuakseen paremmaksi ja tarjotakseen parhaan
mahdollisen tuen ja avun sitä tarvitseville. Palveluiden käyttäjiltä vaaditaankin nyt
kärsivällisyyttä, mutta myös aktiivisuutta palautteen annossa silloin kun jokin asia ei
toimi, sillä mikään ei kehity, jos siitä ei saa palautetta, niin risuja kuin ruusujakin.
Toivotan Teille kaikille jäsenillemme oikein hyvää syyskautta, osallistukaa aktiivisesti
tarjoamiimme toimintoihin, olemme Teitä varten ja
muistetaan pitää huolta siitä kaikkein tärkeimmästä
"pääomastamme".
Syysterveisin
Jaana Koinsaari, Mikkelin seudun Muisti ry:n
toiminnanjohtaja
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Päin mäntyä-hanke
Kolmivuotinen raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Päin mäntyä - hanke on
käynnistynyt. Hankevastaava Jaana Paasonen aloitti hankkeessa työskentelyn huhtikuussa ja
hanketyöntekijä Johanna Moilanen aloitti elokuun alusta. Työntekijät työskentelevät Ikäneuvon ja
Muistiluotsilaisten kanssa samoissa tiloissa Porrassalmenkatu 26:ssa.
Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 70-vuotiaat varhaisvaiheessa olevat muistisairaat sekä
muistiongelmaiset henkilöt. Tavoitteena on kehittää kohderyhmälle suunnattuja uudenlaisia arjen
sujumista ja oman näköisen elämän jatkumista tukevia ryhmätoimintamalleja. Hankkeessa
toteutetaan voimaannuttavaa luontolähtöistä toimintaa ja kokeillaan erilaisia kulttuuriin
painottuvia ryhmiä. Marttojen kanssa yhteistyössä on kohderyhmälle suunnattua Syö
muistaaksesi-kurssitoimintaa. Tietojen käsittelyä ja muistin toimintaa harjoitetaan Instrumental
Enrichment-harjoittelujen avulla Aivotsumpa-ryhmissä. Lisäksi hankkeessa luodaan tiedottamisen
malli työpaikoille työikäisten muistiongelmien ennaltaehkäisyyn, muistisairauksien tunnistamiseen
ja työssä jatkamisen tukemiseen. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Metsämatkat Oy, EteläSavon Martat, Mikkelin kaupunki/vammaispalvelut sekä SAK ja STTK paikallisosastot.
Hankkeen alaisuudessa jatkaa Muistitreffit kokoontumisiaan tiistai-iltapäivisin joka toinen viikko ja
ensimmäinen tapaaminen on Mikkelipuistossa ti 6.9. klo 13.00. Muistitreffit-ryhmä on
vertaistukitoimintaa alle 70-vuotiaille muistisairaiden tai muista syistä muistin ongelmista kärsiville
henkilöille. Tämä ryhmä toimii samalla hankkeen kokemusasiantuntijaryhmänä, joka arvioi
hankkeessa kehitettäviä toimintoja.
Seuraa Facebookissa: https://www.facebook.com/painmantya/

Hei kaikille!
Aloitin elokuun alussa työskentelyn Päin mäntyä-hankkeessa. Siirryin
hankkeeseen varhaiskasvatuksen puolelta, jossa olen työskennellyt yli 16vuoden ajan. Pitkä työura varhaiskasvatuksessa ja sosionomiopinnot Mikkelin
ammattikorkeakoulussa toimivat kimmokkeena alan vaihdolle sekä uusien
ammatillisten haasteiden etsimiselle.
Ensikosketukseni Mikkelin seudun Muisti ry:n toimintaan sain syksyllä 2015, jolloin
suoritin opintoihini liittyvän harjoittelun Muistiluotsissa. Opintoni ovat loppusuoralla ja tarkoituksena olisi
valmistua sosionomiksi vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Luonto sekä eläimet ovat aina olleet
erityisen lähellä sydäntäni ja asun vanhalla maatilalla jossa on koiria, lampaita sekä kanoja. Olen
syventänyt ammatillista osaamistani luontolähtöisen toiminnan kehittämiseksi sekä hyödyllisten
toimintamallien käytäntöön saattamiseksi eri asiakasryhmille.
Päin Mäntyä-Hanketyöntekijä Johanna Moilanen
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Omaishoitajien teatteriryhmä Virtapiiri

Omaishoitajien teatteriryhmä on perustettu Mikkelissä vuonna 2008. Ryhmän tarkoitus on
antaa omaishoitajille väline tuoda kokemuksiaan ja ajatuksiaan julkisuuteen. Virtapiiri on
jäsenilleen myös virkistävä henkireikä ja hyväksi osoittautunut vertaistuen muoto.
Virtapiiriläiset lähestyvät omaishoitajien tapahtumien täyteistä todellisuutta satiirin ja
kirpeän huumorin keinoin.
Virtapiiri-ryhmät toimivat Mikkelissä, Kangasniemellä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa.
Savonlinnan Virtapiirin osalta toiminta jatkuu kesätauon jälkeen 17.8.2016 uuden
produktion SEURAAVA POTILAS! harjoituksilla Onnellisten – ateljeessa. Mervi koskinen
jatkaa reippaana ohjaajana ja hänellä on hyvä lisätuki Savonlinnan teatterista sekä
mahdollisuus toimia Virtapiiriläisten ohjaajana omaa työaikaansa käyttäen nyt
syyskaudella.
Tuula Huotari Mikkelin Virtapiiristä kertoo, että ”kesää odotettiin, siitä nautittiin ja
kerättiin voimia”. Virtapiiri on aloittanut taas harjoitukset ja urakkaa riittääkin uuden
ohjelmiston kanssa. Mikkelin Virtapiiri on lähdössä esiintymisreissulle Lappiin ja Savoon
syyskuussa (Pyhäsalmi, Kolari, Rovaniemi, Oulu ja Kuopio), luvassa on yhteensä 7 esitystä.
Uusi ohjelma nähdään myös Mikkelissä syksyn kuluessa, aika ja paikka tiedotetaan niiden
varmistuessa.

”Tuuli tuo, tuuli vie lehdet puiston, kun on syksy ja kuurassa
maa…Nautitaan vielä syksyn aurinkoisista päivistä!”
– Tuula Huotari, Mikkelin Virtapiiri -
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Muistiluotsi

Muistiluotsin tehtävänä on jatkossakin varmistaa koko maakunnan alueella, että muistisairaat ja
heidän läheisensä saavat riittävästi tietoa muistisairauksista, ohjausta ja neuvontaa liittyen eri
palvelu- ja tukimuotoihin sekä mahdollisuuden osallistua heille tarkoitettuihin vertaistuki- ja
valmennusryhmiin. Lisäksi Muistiluotsissa on kehitetty vapaaehtoistoimintaa ja koulutettu uusia
vapaaehtoisia mm. MuistiKaveriksi sairastuneelle. Muistiluotsit toimivat siis sen puolesta, että
muistisairaalla ja hänen läheisellään olisi mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua täysivaltaisena
jäsenenä omassa elinympäristössään.

Hei!
Olen aloittanut työskentelyn muistiluotsiasiantuntijana Etelä-Savon
Muistiluotsissa 9.5. eli kokemusta asiantuntijatehtävistä on kohta
neljän kuukauden ajalta. Kesäkuun puolesta välistä asti olen toiminut
myös toiminnanjohtajan sijaisena. Olen koulutukseltani
sairaanhoitaja ja olen myöhemmin erikoistunut terveydenhoitajaksi.
Lisäksi minulla on runsaasti täydennyskoulutusta, lähinnä
johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn liittyen. Työkokemusta minulla on noin 35 vuotta, joten olen
ehtinyt työskentelemään monissa erilaisissa tehtävissä, joista suurin osa on ollut esimiestehtäviä.
Olen siirtynyt tähän työhön Etelä-Karjalan puolelta Savitaipaleelta, jossa työskentelin Savitaipaleen
Vanhaintuki ry:n johtajana viimeiset liki 10 vuotta.
Kotini on kuitenkin ollut koko ajan Mikkelissä, joten vähitellen haaveet lyhemmästä työmatkasta ja
perheen kanssa vietettävän ajan lisääntymisestä saivat minut hakeutumaan takaisin Etelä-Savon
puolelle. Pidin tavattomasti työstäni Vanhaintuki ry:n johtajana ja olen varma, että tulen aina
muistelemaan lämmöllä Savitaipaleella vietettyä aikaa. Nyt minulla on kuitenkin aviomieheni, neljä
aikuista lasta perheineen ja sukuni täällä lähellä myös työviikkojen aikana. Tiedän, että uusi työni
on täynnä haasteita ja perehtymiseen on vielä varattava runsaasti aikaa, mutta tehtävät ovat
mielenkiintoisia ja apuna on työtovereiden lisäksi suuri joukko sitoutuneita vapaaehtoisia ja
ammattitaitoisia yhteistyökumppaneita, joista osa on jo ennestään tuttuja ja osa uusia. Tulevat
päivät ovat varmasti antoisia uudessa asiantuntijan roolissa ja tärkeää elämässäni tällä hetkellä on
myös rooli kymmenen lapsenlapsen mummina!
Muistiluotsiasiantuntija Taru

Vartiainen
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Vapaaehtoiset
Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa toimintaamme
Aktiivisilla ja laaja-alaista osaamista omaavilla vapaaehtoisilla on erittäin tärkeä rooli
työntekijöiden yhteistyökumppaneina ja asiakkaidemme tukena. Muistiluotsin henkilöstöresurssit
ovat olleet kuluvana vuonna aikaisempaa niukemmat, joten vapaaehtoiset ovat vastanneet pitkälti
ryhmien toiminnasta ja ohjelmien sisällöistä. MuistiKaVeRi-toiminta on jatkunut myös kesän
aikana ja joukkoon on saatu Mikkelissä yksi uusikin toimija.
MuistiKaVeRi-koulutukset pidettiin keväällä Juvalla ja Pertunmaalla ja loppuvuodesta koulutus
järjestetään Kangasniemellä. Ennen MuistiKaVeRi-koulutusta paikkakunnilla on järjestetty
vapaaehtoistoiminnan peruskurssi ja samoin toimitaan myös Kangasniemellä. Kouluttajana toimii
edelleen vapaaehtoinen ja hallituksemme varapuheenjohtaja Aini Ruhanen ja varsinaisesta
MuistiKaVeRi-koulutuksesta vastaa Taru Vartiainen. Loppuvuodesta Aini pitää vielä toisen
vapaaehtoistyön peruskurssin Juvalla.
Keväällä suoritettiin pilotointi MuistiKaVeRi-koulutuksesta Mikkelin ammattikorkeakoulun
terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa. Sekä opiskelijoilta että perheiltä saatu palaute oli erittäin
positiivista ja nyt syksyllä MuistiKaVeRi- koulutusta jatketaan ammattikorkeakoulun
sairaanhoitajaopiskelijoiden ja Etelä-Savon ammattiopiston lähihoitajaopiskelijoiden kanssa.
Vapaaehtoistyön kehittämisestä vastaava Piuha-ryhmä on valinnut syksyn painopistealueeksi
OmaisKaVeRi-toiminnan kehittämisen. Tähän tehtävään on saatu mukaan vapaaehtoistyöhön
ilmoittautunut Eeva Hämäläinen, joka on jo kesän aikana koonnut alustavan rungon omaisKaVeRikoulutuksen pohjaksi. Ensi vuodelle on valittu kehittämiskohteeksi saattohoitoon liittyvät asiat
vapaaehtoistyössä. Vuonna 2017 tullaan vapaaehtoisille järjestämään saattohoitoon liittyvää
koulutusta.
Virkistys- ja Kiitos-päivä vapaaehtoisille la 8.10 klo 10-16 Kiiskinmäen päiväkeskuksessa
Tämän vuoden Kiitos-tapahtuma on luovaa yhdessä tekemistä kädentaitojen pajoissa.
Vapaaehtoinen voi osallistua pariin kolmeen pajaan (työpajan kestosta riippuen) Suunnitteilla
ohjelmaan on savipaja, luonnonmateriaalipaja, kankaanpainantaa, kivimaalausta ja rentoutuspaja
sekä yhteislaulua.
Tuettu lomatoiminta
Vapaaehtoisena toimivien loma on kohdennettu muisti-ja omaistyössä vapaaehtoistyötä tekeville
henkilöille.
Lomatukea haetaan lomatukilomakkeella, jonka voi täyttää myös sähköisesti ja lähettää tukea
myöntävälle järjestölle kolme (3) kuukautta ennen loman alkamisen ajankohtaa. Lomaa voi hakea
kahden (2) vuoden välein. Tuettuja lomia toteutetaan eri puolilla Suomea
kuntoutuskeskuksissa.www.mtlh.fi/lomatukihaku, loman omavastuuosuus n. 20-25 euroa/vrk.
HUOM! Vapaaehtoistyössä toimivien lomalle 5.12.–10.12.2016 Punkaharjun Kruunupuistoon on
vasta muutama ilmoittautunut, joten hakuaikaa on jatkettu 23.9. saakka. Muistakaa mainita
hakiessanne, että olette toimineet vapaaehtoistyössä (tukihenkilönä). Lisätiedot Eeva Liisa
Salmiselta, p. 050 593 2353 tai Taru Vartiaiselta, p.0400 174 706.
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MAAILMALTA

Kuva: Piia Arnould

Merkittävä kansainvälinen tunnustus Miia Kivipellolle työstä Alzheimerin taudin
ehkäisemiseksi.

THL:ssä tutkimusryhmän johtajana toimiva Miia Kivipelto on saanut MetLife Foundationilta
merkittävän tunnustuksen tutkimustyöstään Alzheimerin taudin parissa. Palkinto luovutettiin
Kivipellolle maanantaina 25.7. Torontossa Alzheimer`s Associationin järjestämässä kansainvälisessä
konferenssissa.

Kivipelto on päätutkija CAIDE – hankkeessa (Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia) sekä
FINGER – hankkeessa (Muistitoimintojen heikentymisen ennaltaehkäisytutkimus). Lisäksi hän
työskentelee tutkimusjohtajana Itä-Suomen yliopistossa sekä vanhempana geriatrina ja kliinisen
geriatrisen epidemiologian professorina Karoliinisessa instituutissa Tukholmassa.

”Palkinto osoittaa, että muistihäiriöiden ennaltaehkäisy on kansainvälisesti erittäin tärkeä aihe ja
suomalainen tutkimus on maailman huippuluokkaa tällä alueella. Palkinto auttaa jatkamaan
FINGER-tutkimuksen seurantaa ja analysoimaan intervention taustalla olevia mekanismeja”,
Kivipelto kertoo tiedotteessaan.
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TULE MUKAAN: KOKEILE YHTEYDENPITOA KUVAYHTEYDEN AVULLA

Vanhustyön keskusliiton ja Mikkelin kaupungin pilotissa on tarkoituksena kokeilla kuva- ja
ääniyhteyden avulla kotiin annettavia yksilöllisiä palveluita ja kerätä kokemuksia niistä.
Kuvayhteyspalvelut tarjoavat vaihtoehtoisen tavan edistää hyvinvointianne ja tukea turvallista
kotona asumista.
Pilottiasiakkaaksi pääsette siten, että yhteydenottonne jälkeen palveluneuvon/kotihoidon
työntekijä tulee sovitusti kotikäynnille. Jos keskustelussa todetaan, että kuvayhteyspalvelu voisi
sopia Teille ja haluatte kokeilla sitä, niin Mikkelin kaupungin työntekijä tekee kanssanne
sopimuksen neljän (4) viikon kuvayhteyspalvelukokeilun toteuttamisesta. Myös omaisia/läheisiä
kuullaan tarpeen mukaan.
Kokeilujaksolle mietitään tavoitteet ja sisällöt. Ne voivat olla esim. arjen tukemista ja ohjausta,
sosiaalista yhteydenpitoa, jumppaa, ravintoneuvontaa tai hoitoa tukevaa ohjausta. Kotiinne
tuodaan tarvittavat laitteet ja Teitä opastetaan niiden käytössä. Alussa on myös haastattelu, jossa
voitte kertoa odotuksistanne ja toiveistanne.
Kuvayhteystapaamiset toteutetaan sovitusti ja Teitä pyydetään kirjaamaan kokemuksia jakson
ajalta. Kokeilujakson päättyessä työntekijät keskustelevat kanssanne jatkosta ja Teitä
haastatellaan kokemuksistanne.
Hyvä tietää: - pilotointiajan kuvayhteyspalvelu on Teille ilmaista ja täysin vapaaehtoista - noin 4
viikon pilottijakson voi halutessaan keskeyttää milloin tahansa - antamanne tiedot ovat
luottamuksellisia - kuvayhteyspalvelusta tehdään sopimus - laitteet tulevat Mikkelin kaupungilta ja
niiden käyttöön saatte ohjausta - laitteet asentaa mikkeliläinen Sote360-yritys.
Tulkaa rohkeasti mukaan!

Lisätietoja Palveluneuvon työntekijöiltä p: 015 211 557.
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RAY
Järjestöt lääkkeenä yksinäisyyteen
RAY tukee -barometri on RAY:n tilaama ja Ramboll Management Consultingin ja
Taloustutkimuksen toteuttama kysely. Kysely kartoittaa RAY:n avustusta saavien
järjestöjen toiminnassa mukana olevien avunsaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden
toiminnasta saamia hyötyjä. Ensimmäisen barometrin toteutukseen osallistui 54 järjestöä.
Yhdeksän kymmenestä saa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta uusia ystäviä.
Järjestötoimintaan vetääkin mukaan juuri halu tutustua uusiin ihmisiin, mutta myös tarve
olla avuksi muille sekä tarve saada mukavaa ja mielekästä tekemistä. Ja näitä
osallistuminen myös tarjoaa, kertovat tuoreen RAY tukee -barometrin tulokset.
RAY tutki joulu-maaliskuussa järjestötoimintaan osallistumisen motiiveja ja toiminnasta
saatuja hyötyjä. Ensimmäistä kertaa toteutettuun RAY tukee -barometriin vastasi 1551
RAY:n avustusta saavan järjestön toimintaan osallistunutta.
Kyselyllä kartoitettiin järjestötoimintaan osallistuneiden kokemuksia toiminnan
vaikutuksista heidän yleiseen hyvinvointiinsa. Yli 90 prosenttia vastaajista koki tulleensa
järjestössä kuulluksi, saaneensa yhteyden samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin ja
saaneensa jakaa muille omia kokemuksiaan.
Miltei 90 prosenttia vastaajista kertoi myös saaneensa toiminnan kautta uusia ystäviä.
Järjestöt vastaavat kysyntään
Kyselyyn vastaajista 42 % kertoi yhdeksi tärkeimmistä syistä osallistua järjestötoimintaan
halun tutustua uusiin ihmisiin. Muita tärkeitä motiiveja olivat halu auttaa muita ihmisiä (40
%) ja halu saada kivaa ja mielekästä tekemistä (37 %).
Osallistujien kokemat hyödyt järjestöjen toimintaan osallistumisesta vastasivat pitkälti
heidän odotuksiaan. Uusiin ihmisiin tutustuminen nousi tärkeimmäksi saaduksi hyödyksi yli
puolella vastaajista (55 %) ja kiva ja mielekäs tekeminen 40 %:lla vastaajista. Vastaajista 38
% näki tärkeäksi myös toiminnasta saadun uuden tiedon ja uusien asioiden oppimisen ja 37
% muiden auttamisen. Tärkeäksi hyödyksi nousi myös toiminnan mukanaan tuoma ryhmään
kuulumisen tunne.
Yli 40 prosenttia vastaajista myös arvioi, että he eivät olisi saaneet vastaavia hyötyjä
mistään muusta toiminnasta.
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MUISTIBAROMETRI
 Muistibarometri on työväline kunnille
muistityön kehittämiseen ja
muistiyhdistyksille
vaikuttamistyöhön
 Muistiliitto toteuttanut barometrin
5 vuoden välein vuodesta 2000
(ent. Dementiabarometri)
 Muistibarometrissa on kuvattu
kuntien/ kuntayhtymien oma
näkemys muistihoidon nykytilasta
alueellaan

Muistibarometrin suositukset)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muistisairaiden ihmisten erityistarpeet ja aivoterveyden edistäminen
kuntasuunnitelmiin
Työikäisten muistisairaiden hoitopolun tarkastaminen yhteistyönä kunnan,
työterveyshuollon ja erityissairaanhoidon kanssa
Terveysasemien työntekijöiden osaamisen kehittäminen
Osa-aikaisista muistihoitajista kokoaikaisia
Myös vanhuspalveluiden henkilöstön muistiosaamisen kehittäminen
Itsenäisen arjen tukeminen kuljetuspalveluilla tarpeen mukaan
Kotihoidon yö-, ilta- ja viikonloppuhoidon lisääminen kiireellisesti
Omaisten jaksamisen tukeminen
Palveluasumisen lisääminen ja monipuolistaminen
Valtakunnallista tutkimustietoa kotona asuvista muistisairaista ihmisistä, jotka
käyttävät vain terveysasemien palveluita
Palautteen kerääminen asukkailta ja heidän läheisiltään
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OVIA OMAISHOITAJAN ARKEEN
MuistiOvet-valmennus

MUISTIOVET -VALMENNUS
6 kokoontumiskertaa (2,5h/kerta)
Aika:
Paikka:
Kenelle:

Maanantaisin 7.11-12.12.2016 klo 13-15.30.
Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimitilat osoitteessa:
Mikonkatu 5, 3.krs.
MuistiOvet –valmennus on tarkoitettu erityisesti teille, joiden läheisellä on hiljattain
diagnosoitu muistisairaus. Pohdit omaa rooliasi läheisen avustajana, muistisairauden
tuomia muutoksia ja arjessa selviytymistä. Valmennukseen osallistujilta ei edellytetä
päätöstä omaishoidon tuesta eikä yhdistyksemme jäsenyyttä.

OVET – valmennuksen myötä omainen saa tietoa:
- omaishoitotilanteen tunnusmerkeistä
- omaishoitajan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ja sen vahvistamisesta
- muistisairaan kohtaamisesta ja tulevaisuuteen varautumisesta
- sosiaaliturvasta ja omaishoitoa tukevista palveluista
OVET – valmennuksen myötä omainen saa tukea:
- omien voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen
- omaan jaksamiseensa
- vertaisten kanssa käydyistä keskusteluista
- eväitä arkeen/eteenpäin
OVET – valmennukseen hakeminen:
Ilmoittautuminen 31.10.2016 mennessä. Yhteystiedot: Mikkelin seudun Omaishoitajat
ja Läheiset ry, Kati Oinonen p. 045-8061361 e-mail: kati.oinonen@msol.fi tai Maarit
Väisänen p. 044-3084860, maarit.vaisanen@msol.fi Ilmoittautumislomakkeen voi
täyttää myös netissä: http://www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi/valmennustaomaishoitajille/
Ilmoitathan, tarvitsetko sijaisjärjestelyjä valmennuksen ajaksi.
Avaa uusi ovi ja tule rohkeasti mukaan valmennukseen!
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Jäsenhankintakampanja 2016 – Muistiyhdistys lähelläsi on alkanut!
Kampanja-aika on 1.9.2016 – 31.12.2016
Tällä kertaa toteutettavan kampanjan Kohderyhmänä ovat muistisairaat ihmiset ja tavoitteena:






Saada muistiyhdistysten jäseniksi lisää muistisairauteen sairastuneita ihmisiä
Saada muistisairauteen sairastuneiden ihmisten ääni paremmin kuuluviin
Saada muistisairauteen sairastuneet ihmiset aktiivisiksi toimijoiksi ja vaikuttajiksi yhdistyksiin ja
yhteiskuntaan
Saada yhä suurempi osa muistisairaista ihmisistä mukaan yhdistyksen toimintaan ja sen tiedon ja tuen
piiriin
Muistuttaa suurelle yleisölle muistisairauteen sairastuneen ihmisen oikeuksista, mm. oikeudesta liittyä
jäseneksi yhdistykseen

Muistiliitto palkitsee:


Eniten määrällisesti ja suhteellisesti uusia muistisairauteen sairastuneita ihmisiä jäsenikseen
hankkineet yhdistykset palkitaan. Lisäksi palkitaan eniten jäseniä hankkinut henkilö.

Muistiliitto on ottanut kaikkien jäsenyhdistysten jäsenmäärät ja sairastavien osuudet 31.8.2016, seuraavan
kerran ne otetaan 31.12.2016.
Lisätietoa jäsenhankintakampanjasta: taina.laakso@muistiliitto.fi, puh. 044-7277402.

Tsemppiä jäsenhankintaan!

Muistikahvila
kerran kuussa keskiviikkoisin klo 16.30–18.00
31.8., 28.9., 26.10., 30.11.
Porrassalmenkatu 28, Mikkeli
Muistikahvilaan ovat tervetulleita kaikki omasta tai läheisensä muistista huolestuneet ja henkilöt,
jotka ovat hiljattain saaneet muistidiagnoosin sekä heidän läheisensä.
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Liikuntaa ja hyvinvointia

OMAISHOITAJIEN LIIKUNTARYHMÄ
Tervetuloa liikkumaan innostavassa ja kannustavassa porukassa!

Runebergin urheilutalo, kuntosali Runeberginaukio 3, 50100 Mikkeli.
Perjantaisin 10:00 - 11:00.
Kurssimaksu 74,00 € / koko lukuvuosi
syyslukukausi 9.9.–16.12.2016, 14 kertaa, ei viikolla 43
kevätlukukausi 13.1.–12.5.2017, 16 krt, ei viikoilla 9, 15
Omaishoitajille tarkoitettu liikuntaryhmä, jossa pääteemana ohjattu kuntosaliharjoittelu.
Sisätossut ja juomapullo mukaan.
Käynti sisäpihan ovesta takakautta. Tila on esteellinen, raput 2. kerrokseen.
Ilmoittautuminen ensisijaisesti www.kuntapalvelut.fi/mikkeli tai puhelimitse 015 194 2400.
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, tarvitsetko liikuntaharrastuksen ajaksi kotiin hoitoapua
vapaaehtoisilta tai onko sinulla kuljetustarvetta omaisellesi tai itsellesi.

OMAISHOIDETTAVIEN LIIKUNTARYHMÄ
Liikettä mielelle ja keholle!

Graanin palvelutalo
Graanintie 10, 50190 Mikkeli Perjantaisin 10.00–11.00.
Kurssimaksu 42,00€/ koko lukuvuosi
Syyslukukausi 9.9. – 16.12.2016, 14 krt, ei viikolla 43
Kevätlukukausi 13.1. – 12.5.2017, 16 kertaa, ei viikoilla 9 ja 15
Muistisairaiden kuntosaliryhmä. Yksilöimme tuen tarpeesi ja teemme jokaviikkoisesta liikuntatuokiostasi
virkistävän.
Tiedustelut ryhmästä ja ilmoittautuminen ohjaaja Kirsti Kokkoselle, p. 044 794 4509 tai
kirsti.kokkonen@mikkeli.fi Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, tarvitsetko kuljetuksen ryhmään.
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Osallistu tutkimukseen
Hei!
Olen Olli Säynätmäki ja olen tekemässä Jyväskylän yliopistoon tietojärjestelmätieteen graduani
VISLERI®-turvapalveluun liittyen. Haluaisitteko Te jonkun teidän lähiomaisenne kanssa osallistua
lopputyöni aineisto-osuuteen? Aineisto tallennetaan täysin anonyymisti, eikä Teitä voida tunnistaa
lopputyön raportista. Etsin vielä muutamia innokkaita palvelun koekäyttäjiä, joita haastattelen 1-2
kertaa kokeilujakson aikana. Haastattelut toteutetaan pääasiassa puhelimitse ja tarkoitus on
haastatella ilmoittamanne ryhmän työ- ja eläkeikäiset koekäyttäjät.
Paikannus-/seurantaominaisuuden lisäksi palvelu tarjoaa myös lähipiirin hälytysmahdollisuuden,
jolla käyttäjä voi itse hätäpilli-nappia painamalla hälyttää hänelle määritetyt auttajat (max. 8 kpl:
oma lapsi/puoliso/sukulainen/naapuri/...) apuun. Tämän lisäksi käytettävissä on itse- tai
etäohjelmoitavat muistuttimet, joihin voi asettaa automaattisen hälytyksen, jolloin auttajat
hälytetään ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä mitään, mikäli muistutinta ei kuitata pois
määritetyssä ajassa. Palvelun eri ominaisuuksista löytyy lisätietoa verkkosivulta www.visleri.com ja
lyhyt palvelun yleisesittelyvideo-sivulta www.visleri.com/sisapiiri/.
Koekäyttäjiksi haen eläkeläisiä läheisineen (puoliso ja/tai oma lapsi) sekä äskettäin
muistisairausdiagnoosin saaneita ja heidän omaishoitajia / omia lapsiaan. Koekäytössä on
tarkoitus testata, miten palvelun käyttö vaikuttaa arjen turvallisuuden (ja sujuvuuden)
kokemukseen tässä kohderyhmässä. Palvelun käyttö ei vaadi eläkeläiseltä tai muistisairaalta
mitään erityistaitoja, minimissään riittää, että palvelu on asennettu käyttövalmiiksi ja puhelin on
päällä ja kulkee käyttäjän mukana.
Lopputyöhöni osallistuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että saatte VISLERI®-palvelun
loppuvuodeksi koekäyttöön täysin veloituksetta ja sitoumuksetta, kunhan Teillä ja
lähiomaisellanne on sen käyttöön soveltuvat älypuhelimet sekä dataliittymät puhelimissa –
vanhuksella tai muistisairaalla tulisi olla käytössään Android-puhelin (Android versio 2.3 tai
uudempi), koska se tukee eri toimintoja parhaiten. Muilla käyttäjillä voi olla Androidin sijasta joko
Windows Phone (versio 7.5+) tai iPhone (iOS versio 5.1+). Palvelun käyttöönotto tulisi tapahtua
mahdollisimman nopeasti ja ensimmäiset haastattelut olisivat noin kahden viikon päästä käytön
aloituksesta. Palvelun käyttöönotto pitäisi onnistua ilmoittamanne perhekunnan kesken, kun
älypuhelin on jollekin teistä jo entuudestaan tuttu. Lisäksi siinä auttavat palvelun ohjeet ja
opastusvideot (http://www.visleri.com/support/) sekä viime kädessä myös minä.
Toivon, että lähdette innokkaasti mukaan testaamaan tätä suomalaista ”Taskukokoista
turvapalvelua” ja antamaan arvokasta palautetta lopputyöhöni sekä kokemustenne perusteella
mahdollisia ideoita palvelun jatkokehitykseen. Mukaan mahtuu vielä muutama perhekunta,
asuittepa samassa taloudessa, eri taloudessa tai jopa eri paikkakunnilla. Ilmoittakaa
osallistumishalukkuutenne sekä yhteystietonne teidän perhekunnastanne (osallistujien nimet,
puhelinnumerot sekä mahdolliset sähköpostiosoitteet) ja tieto kuka teistä on tekninen
yhteyshenkilö, minulle sähköpostilla osoitteeseen olli.saynatmaki@gmail.com. Tietoja käsitellään
luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta eteenpäin. Ilmoittautumisenne jälkeen lähetän teille
lisätietoja palvelun rekisteröintiin liittyen.
Kiitos!

16

Muistisairaille ja heidän läheisilleen
ENSITIETOPÄIVÄ
MAANANTAINA 19.9.2016 klo:12.00–16.00
MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN läheisyydessä oleva TÖNÖLÄ-rakennus.
Porrassalmenkatu 35–37,50100 Mikkeli
Ensitietopäivät ovat tarkoitettu alkavaa muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen.
Päivä järjestetään yhteistyössä Mikkelin Keskussairaalan ja Etelä-Savon Muistiluotsin sekä muiden
yhteistyötahojen kanssa.
Ensitietopäivät ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia. Kahvitarjoilua varten pyydämme
ilmoittautumaan maanantaina 12.9.2016 mennessä
Muistiluotsi/Noora Lindroos puh.040 8277353 tai sähköpostilla noora.lindroos@esmuistiluotsi.fi

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Läheistään avustaville suunnattu
HYVINVOINTI-JA LAKIPÄIVÄ
Perjantaina 9.9.2016 klo 12.30–16.30
Mikkelin kesäyliopiston auditoriossa (Lönnrotinkatu 5).
Omaishoitajan hyvinvoinnista ja jaksamisesta puhuu Leena Laajarinne
(erikoissairaanhoitaja, hyvinvointivalmentaja), ja omaishoitoa koskettavista lakiasioista
kertoo Yrjö Mattila (OTL, VTT)
Tapahtuma on esteetön.
Vapaa pääsy, omakustanteinen kahvitarjoilu.
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Hyvinvointi-iltapäivä ikääntyneille Kiiskimäen päiväkeskuksella 28.9. klo 13.00–16.00
Ohjelmassa mm. Yhdessä kohti aivoterveyttä-luento, välipalaa syksyn herkuista, asiaa
omaishoidosta kokemusasiantuntijan äänellä, tietoa vapaaehtoistoiminnasta, infoa
selkäyhdistyksen toiminnasta ja latinotanssia sekä tutustumista kiinnostaviin näytteilleasettajiin.
Jos tarvitset apua avustettavalle läheiselle, ota yhteyttä palveluohjaajaan
p. 044 794 5038

MUISTA LIIKKUA-PÄIVÄ MIKKELIN LIIKUNTA-JA
HYVINVOINTIKESKUS FRESSISSÄ 27.9.2016.
Tule tutustumaan kuntosaliin ja osallistumaan ohjattuun ryhmäliikuntaan!

1.ryhmän liikuntaohjelma klo. 11.00 – 13.00
11.00 Kuntosaliin tutustuminen
11.45 Ryhmäliikuntaa
12.30 – 13.00 Rentoutus / venyttely
klo. 13 – 14.00 Sydänyhdistyksen sairaanhoitaja suorittaa terveysmittauksia,
ja omaishoitajien teatteriryhmä Virtapiiri esiintyy.
2.ryhmän liikuntaohjelma klo. 14 – 16.00
14.00 Kuntosaliin tutustuminen
14.45 Ryhmäliikuntaa
15.30 – 16.00 rentoutus / venyttely
Muista liikkua-päivä on myös aivojen ”huoltopäivä”.
Yhteistyössä mukana Mikkelin seudun muisti ry ja Muistiluotsi.
Nähdään Fressillä (Porrassalmenkatu 1
50100 Mikkeli)!
Ryhmiin mahtuu rajattu määrä liikkujia, muistathan ilmoittautua 16.9 mennessä
noora.lindroos@esmuistiluotsi.fi
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Loppuvuoden ohjelmaa
TIETOA



Muistikahvila: tervetuloa keskustelemaan muistiin ja aivoterveyteen liittyvistä
asioista Muistiluotsin työntekijän, vapaaehtoisten sekä muiden vertaisten
kanssa kahvikupin äärellä kerran kuussa keskiviikkoisin (31.8., 28.9,26.10.,
30.11.) klo 16.30–18, Porrassalmenkatu 28, Mikkeli.

VERTAISTUKEA




Muistisairaiden ja heidän omaistensa vertaistukikerho Oikosulku: tiistaisin klo 16–18,
Porrassalmenkatu 28, Mikkeli. Yhteyshenkilö Marketta Evola 050-3313127.
Etenevät-ryhmä (tällä hetkellä täynnä) 8.9. alkaen joka toinen torstai klo 10–12.00,
Porrassalmenkatu 26

MUUTA






SENIOR SURF Mikkeli-salissa maanantaina 10.10. SeniorSurf-päivän tarkoituksena on
rohkaista ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan tietotekniikkaan ja nettiin. Tarjolla tietoiskuja ja
vertaisopastusta.
ENSITIETOPÄIVÄ Keskussairaalalla 19.9. Tilaisuus on suunnattu henkilöille, joilla on
diagnosoitu muistisairaus.
KOULUTUSTA VAPAAEHTOISTYÖSTÄ KIINNOSTUNEILLE 20.9, 22.9, 27.9 ja 29.9 klo 9-12
seurakuntatalolla Kirkonmäellä. Kurssilla käydään läpi mitä vapaaehtoistyö voi olla:
vuorovaikutusta, viestintää, kohtaamista, kriisejä, tunteita, työnohjausta, lainsäädäntöä,
vakuutuksia jne. Edellisen koulutuksen sisältö on ohessa liitteenä. Syksyn tulevan
koulutusosuuden hoitavat Mari/srk, Päivi/kaupunki, Eveliina/kriisikeskus ja Minna /Virike.
Mari kutsuu ohjaajaverkoston koolle ennen koulutusta suunnittelemaan tarkemmin
ohjelmaa.

Mikkelin kansalaisopiston kursseja

RISTIKKORYHMÄ

SYKSYN MUISTIOPISTO

Mikkelin lukio, luokka 435

Puukoulu, Savilahdenkatu 13, luokka 102

ti 13.9. – 22.11. klo 18.30–20. Hinta 36€.

To 15.9. – 24.11. klo 10.00–11.30. Hinta 36€.

Opettelemme ratkomaan ristikoita.
Lähdemme liikkeelle helpoista ja etenemme
kohti vaikeita. Selvittelemme
ristikonlaatijoiden yleisimmät koukut ja
karikot.

Kurssilla käydään läpi seuraavia asioita
-

miten muisti toimii
miten pitää muistista hyvää huolta
ravinnon, liikunnan ja unen merkitys
miten säilyttää optimistinen asenne
miten muistaa nimet, numerot

Ilmoittautuminen puh (015) 194 2929 tai
internetissä Mikkelin kansalaisopiston sivuilta.
Lisätietoja voi antaa kurssien opettaja Jarmo
Siltaoja 050 – 311
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Jäsenedut Muistiliitolta
Jäsenyys oikeuttaa paikallisten etujen lisäksi jäsenistön valtakunnallisiin etuihin, joita ovat:









Apteekkituotteet.fi on hyvinvointiin keskittyvä verkkokauppa, josta voi ostaa sähköisellä
reseptillä (eResepti) määrätyt reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeitä ja lääkkeettömiä
tuotteita. Apteekkituotteet.fi tarjoaa Muistiliiton jäsenyhdistysten jäsenille tilaukset
ilman postituskuluja (edun arvo 3,95 euroa).
DementiaOnlineShop on senioreiden, ikääntyvien, hoitajien, muistisairaiden ja heidän
läheistensä verkkokauppa, jossa tuotteita ja apuvälineitä helpottamaan muistisairaiden
ihmisten arkea. DementiaOnlineShop tarjoaa Muistiliiton jäsenyhdistysten jäsenille
kaikista tilauksista -10%.
Minifinder™ Pico GPS-paikannin rohkaisee turvalliseen liikkumiseen ja mahdollistaa
paremman elämänlaadun, omatoimisuuden ja vähäisemmän riippuvuuden muista
ihmisistä. Pieni ja kevyt GPS-paikannin on erittäin helppokäyttöinen. Käteviä
ominaisuuksia ovat mm. kaatumishälytys, turva-alue ja paikannus. Muistiliiton
jäsenyhdistysten jäsenet saavat Minifinder™ Picosta -10% verkkokaupasta ostettuna.
OMAseniori-turvapalvelu tuo turvaa ja mielenrauhaa asukkaalle ja omaisille. Palvelu ei
vaadi ranneketta eikä mitään muistamista tai käyttämistä asukkaalta. OMAsenioriturvapalvelun asennus ja käytön opastus tarjotaan Muistiliiton jäsenyhdistysten jäsenille
hintaan 200 € (norm. 300 €), lisäksi veloitetaan palvelumaksu 49 €/kk.
Lähde ja lisätietoja: http://www.muistiliitto.fi/fi/alasivut/ajankohtaista/etuja-jasenistolle/

Paikallisedut:
APTEEKIT:
Apteekki Stella: 5 % alennus Souvenaid ravintolisä juomista ja 5 % alennus Orionin D-vitamiineista
Ristiinan apteekki: 10 % alennus ns. vapaan kaupan tuotteista (ei lääkkeistä)
HYVINVOINTI- JA KAUNEUS:
Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Estetica: täydellisen jalkahoidon
tai kasvohoidon yhteydessä ilmainen käsinaamio ja – hieronta
Jalkahoitopalvelu Anne: 10 % alennus jalkahoidosta
KAMPAAMOT:
Parturi-kampaamo Hair Shop: 5 % alennus
Kampaamo-parturi Salon Riley: 10 % alennus
Parturi-kampaamo Ahotie: 15 % alennus
KELLOLIIKKEET:
Kelloliike Pylvänäinen Oy: 15-20 % normaalihintaisista tuotteista

KUKKAKAUPAT:
Puistokukka: 5 % alennus
Savonkukka, Savon Hautaustoimisto Ay: 10 % alennus kaikista kukista
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PESULAT:
Quick Shop kemiallinen Pesula: 10 % alennus
TOIMISTOTARVIKE- JA ATK-LIIKKEET:
Mikkelin Toimistotarvike Oy: 20 % alennus toimistotarvikkeista ja 10% alennus tulostintarvikkeista,
muistakin tuotteista mahdollisuus saada alennus tuotekohtaisesti.
VAATELIIKKEET:
Miss Elena Ky: 10 % alennus kaikista tuotteista
Nykynainen: 10 % normaalihintaisista tuotteista, käytössä
leimakortti ja kun 10 leimaa täynnä ostos maksaa vain 20€.
Donna B: 15 % alennus
Lady Lisa: 10 % alennus

Mikäli liityt jäseneksi lokakuusta eteenpäin, on liittyminen ilmaista vuoden
loppuun saakka, eli emme veloita tämän vuoden jäsenmaksua!
Voit antaa jäsenyyden myös lahjaksi läheiselle.

Järjestöassistentin terveiset
Hei,
Olen Mikkelin seudun Muisti ry:n järjestöassistentti ja toimin pestissä maaliskuun loppuun saakka.
Työskentelen erityisesti viestinnän parissa - yritän myös muistaa kastella kukkia ja tyhjentää tiskikoneen!
Koulutukseltani olen filosofian maisteri, ja kirjallisuustieteestä valmistuneena humanistina on mahtava tilaisuus
päästä tutustumaan sosiaali-ja terveysalan teemoihin. Pientä tuntumaa muistin ongelmista arjessa sain
toimiessani henkilökohtaisena avustajana opintojeni ohella, työ jossa oppi vähintään yhtä paljon kuin
luentosalissa.
Järjestökentällä toimiminen on mielekästä ja monipuolista. Tapaa erilaisia ihmisiä tärkeiden asioiden äärellä,
kuulee erilaisia mielipiteitä ja (ainakin tällainen herkkis) saa myös itkeä ja nauraa uusien juttujen parissa.
En malta pysyä järjestöhommista erossa vapaa-ajallanikaan, vaan puuhailen minulle tärkeiden asioiden kuten
eläinsuojelun ja tasa-arvotyön parissa. Kun maailmantuska alkaa riipiä liikaa, rentoudun menemällä museoon
tai konserttiin, vaeltelemalla koiran kanssa metsässä tai kameran kanssa autiotaloissa ryömimällä.
Kirjoitan, valokuvaan ja taiteilen kaikenlaista mielelläni, joten minua voi nykäistä hihasta jos kaipailee vaikkapa
kirjoittamistuokiota johonkin ryhmään tai valokuvaajaa tapahtumaan. Autan parhaani mukaan myös
oikuttelevan tietokoneen ja muiden pienten pulmien kanssa.
Ystävällisin terveisin, Noora

Lindroos

https://about.me/nooralindroos
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Yhteystiedot
Porrassalmenkatu 26, 50100 Mikkeli (sisäänkäynti Maunukselankadun puolelta).
Toimistomme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8 – 15 välisenä aikana (muina aikoina puh.
0400 539 007).
Muistiliiton maksuton Vertaislinja-tukipuhelin (p. 0800 9 6000) palvelee joka päivä klo 17–21.
Mikkeli:
Marketta Evola, puheenjohtaja, puh. 0400 320 707 mail: marketta.evola(at)gmail.com
Jaana Koinsaari, toiminnanjohtaja, puh. 0400 539 007, mail: jaana.koinsaari(at)esmuistiluotsi.
Taru Vartiainen, Muistiluotsiasiantuntija, puh. 0400 174 706, taru.vartiainen(at)esmuistiluotsi.fi)
Riitta Halonen, Muistiluotsiasiantuntija, puh. 040 559 2000, riitta.halonen(at)esmuistiluotsi.fi
Noora Lindroos, järjestöassistentti, puh. 040 827 7353, mail: noora.lindroos(at)esmuistiluotsi.fi

Jaana Paasonen, hankevastaava, puh. 050 314 2111, mail: jaana.paasonen (at) msmuisti.fi
Johanna Moilanen, hanketyöntekijä, puh. 050 442 4488, mail: johanna.moilanen (at) msmuisti.fi
Savonlinna:
Eeva Liisa Salminen, muistiasiantuntija, puh. 050 593 2353, mail: eevaliisa.salminen (at)
esmuistiluotsi.fi
http://mikkelinseudunmuisti.fi/

www.facebook.com/mikkelinseudunmuisti/
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