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Uudenmaan Muistiluotsi järjestää matalan kynnyksen tiedollista tukea ja 

vertaistoimintaa muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen sekä kaikille 

muististaan ja muistin huoltamisesta kiinnostuneille. Toimintaamme 

osallistuminen on maksutonta. 

 

 

 

Muistisairauteen sairastuneille ja 

heidän läheisilleen: 

Muistitreeni- ja vertaisryhmät 

Toiminnalliset ryhmät  

 

 

Avoin toiminta kaikille muistista ja 

muistinhuollosta kiinnostuneille: 

Muistikahvilat 

Muistitreeniryhmät 

Yleisöluennot 

Tapahtumat 

 

 

 

 

 

 

Vapaaehtoisille: 

Monipuolista koulutusta ja toimintaa 

 

 

 

 

Tilausluentoja eri järjestöille, 

yhteisöille ja toimijoille: 

Muistin toimintaan, muistin huoltoon ja 

aivojen hyvinvoinnin teemoista laaja-

alaisesti sekä oikeudellisesta 

ennakoinnista ja muistisairaan 

kohtaamisen keinoista. 
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Muistitreeni- ja vertaistukiryhmät 

 

Uudenmaan Muistiluotsi tarjoaa kotona asuville muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen 

suunnattuja vertaistukiryhmiä. Muistitreeniryhmissä harjoitetaan toimintakykyä muistia 

aktivoiden. Läheisten vertaisryhmissä jaetaan käytännön kokemuksia ja tietoa 

luottamuksellisessa ilmapiirissä. 

Ryhmiin on ennakkoilmoittautuminen: 

asta.koskinen@espoonmuisti.fi  040 542 5253  

viviane.azema@espoonmuisti.fi  040 516 3351  

 

Hiekkaharju, muistitreeni- ja vertaisryhmä 

maanantait klo 13–14.30 

9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 8.5. ja 5.6. 

 

Korso, muistitreeni- ja vertaisryhmä 

torstait klo 14–15.30 

26.1., 23.2., 23.3., 20.4., 25.5. ja  

(ke) 14.6. 

 

Myyrmäki keskiviikko, muistitreeni- ja 

vertaisryhmä  

keskiviikot klo 14–15.30 

18.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5., ja (to) 15.6. 

 

Myyrmäki torstai, muistitreeni- ja 

vertaisryhmä  

torstait klo 13.30–15 

19.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5. ja 15.6. 

 

Simonkylä, muistitreeni- ja vertaisryhmä 

torstait klo 10.30–12 

26.1., 23.2., 23.3., 20.4., 25.5. ja  

(ke) 14.6. 

 

 

Tikkurila, vertaisryhmä muistisairaan 

aikuisille lapsille 

tiistait klo 17.30–19.00 

24.1., 28.2., 28.3., 2.5. ja 30.5. 

 

 

Työikäisille suunnattu toiminta: 

Tikkurila, vertaisryhmä työikäisille 

muistisairaille 

keskiviikot klo 13–14.30 

1.2., 1.3., 29.3., 26.4. ja 31.5. 

 

Tapiola (Espoo), työikäisten 

muistisairaiden läheisten vertaisryhmä 

Mahdollista osallistua myös etänä! 

Maanantait klo 17.30–19 

20.2., 3.4., 8.5. 
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Etäryhmät 

 

Kaikki etäryhmämme kokoontuvat Teams-etäyhteydellä. Muistiohjaajamme auttavat 

mielellään yhteyksien kanssa!

Avoin etämuistitreeniryhmä  

Ryhmä sopii kaikille muistin 

treenaamisesta kiinnostuneille. Ryhmään 

tarvitset kynän ja paperin.  

Perjantait klo 13–14 

13.1., 10.2., 17.3., 14.4. ja 5.5. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

pia.kuusinen@espoonmuisti.fi  

040 739 5146 

 

Muistisairaiden alle 30-vuotiaiden 

läheisten etävertaisryhmä 

Ryhmä on suunnattu alle 30-vuotiaille, 

joiden vanhemmalla on todettu 

muistisairaus. Keskustelemme ryhmässä 

vertaistuellisesti mielessä olevista asioista 

ja teemojen mukaan. Ryhmä kokoontuu 

kerran kuukaudessa Microsoft Teamsissa 

klo 17–18.30 

ke 1.2., to 2.3., to 6.4., to 4.5., to 1.6. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

lotta.parkkola@espoonmuisti.fi  

040 743 3158 

Etävertaisryhmä läheisille 

Ryhmä on suunnattu läheisille, joiden 

puoliso on sairastunut muistisairauteen. 

Keskiviikot klo 10.30-11.30 

18.1., 15.2., 22.3., 19.4., 17.5. ja 14.6.  

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

maija.hakala@espoonmuisti.fi      

040 752 7866 

Etävertaisryhmä muistisairaiden 

aikuisille lapsille 

Ryhmä on suunnattu läheisille, joiden 

vanhempi on sairastunut muistisairauteen. 

Tiistait klo 17.30–19.00 

24.1., 28.2., 28.3., 25.4. ja 23.5. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  

hanna-maria.barlund@espoonmuisti.fi 

0400 410 175 
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Kurssit

 

Mielen hyvinvoinnin silta – 

keskusteluryhmä omaisille ja 

läheisille 

Tavoitteena tässä ryhmässä on vahvistaa 

elämäntaitoja ja tarjota tila ajatusten 

vaihtamiselle sekä oppimiselle. Tämä voi 

olla väylä voimavaralähtöisten ja 

myönteisten näkökulmien löytämiseen 

elämään. 

Keskusteluryhmä toteutetaan etänä 

Teamsin välityksellä. 

Torstait klo 11–12.30 

2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4. ja 

11.5. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

pia.kuusinen@espoonmuisti.fi  

040 739 5146 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdessä-kurssi pariskunnille 

Kurssi on suunnattu pariskunnille joista 

toisella on äskettäin todettu muistisairaus. 

Yhdessä-kurssilla pariskunnat käsittelevät 

keskustellen sekä toiminnallisten 

tuokioiden avulla kurssilla käsiteltäviä 

teemoja; Me ja muut, muuttuva 

vuorovaikutus, voimavarat ja vahvuudet, 

merkityksellinen arki, toiveet ja unelmat. 

Kurssi sisältää viisi tapaamista. 

Osallistuvilta pariskunnilta toivotaan 

sitoutumista kurssikerroille. 

Paikka: Hiekkaharju, Vantaa 

Tiistait klo 12.00–15.00 

14.2., 28.2., 14.3., 28.3. ja 11.4. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

asta.koskinen@espoonmuisti.fi 

040 5425253 
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Muistikahvilat 

 

Muistikahvilat ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joihin ovat kaikki muististaan ja sen 

huoltamisesta kiinnostuneet tervetulleita. Muistikahviloihin voi tulla kuuntelemaan luentoja 

kahvin äärelle ja keskustelemaan mieltään askarruttavista asioista muistin ja sen toiminnan 

suhteen.  

Pähkinärinne, Cafe Pähkinä,  

Lammaskuja 2A 

Ma 13.2. klo 10-11 Musiikki osana muistin 

hyvinvointia 

Ma 13.3. klo 12-13.30 Muisti, 

muistisairaudet ja muistisairaan 

kohtaaminen 

Ma 17.4. klo 12-13.30 Kodin turvallisuus 

 

Tikkurila, Tikkurilan asukastila,  

Lummetie 2 BA 

Pe 17.2. klo 10.30–12.00 Musiikki osana 

muistinhuoltoa 

Pe 17.3. klo 10.30–12.00 Mielen hyvinvointi 

muistin tukena 

Pe 14.4. klo 10.30–12.00 Liikunta ja 

muistinhuolto 

 

 

Koivukylä, Koivukylän asukastila, 

Hakopolku 2 

Ma 13.2. klo 10.00–11.30 Muisti, 

muistisairaudet ja muistinhuolto 

Ma 20.3. klo 10.00–11.30 Muistiystävällinen 

ravitsemus 

Ma 24.4. klo 10.00–11.30 Oikeudellinen 

ennakointi- edunvalvontavaltuutus ja 

hoitotahto 

 

Martinlaakso, Martinlaakson kirjasto, 

Laajaniityntie 3  

Ti 14.2. klo 13-14.30 Muisti ja muistin 

huolto 

Ti 14.3. klo 13-14.30 Aivoviikko: 

Muistitreeniä yhdessä 

Ti 11.4. klo 13-14.30 Muistisairaan 

kohtaaminen 
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Toiminnalliset ryhmät 

 

Tikkurilan muistitreeniryhmä  

joka toinen tiistai alkaen 10.1.2023 

klo 10–11.15  

Hakunilan muistitreeniryhmä  

joka toinen keskiviikko alkaen 18.1.2023  

klo 10.30–11.30 

Asolan muistitreeniryhmä 

joka toinen keskiviikko alkaen 25.1.2023 

klo 10.30–12  

Muistitreeneissä pääset harjoittamaan 

muistiasi vaihtelevan ohjelman avulla sekä 

saat samalla hyödyllistä tietoa muistiin ja 

aivoterveyteen vaikuttavista tekijöistä 

mukavassa ja rennossa seurassa. Ryhmää 

ohjaa vapaaehtoinen. 

Arkin kultakurkut, Myyrmäki 

joka toinen torstai alkaen 19.1.2023  

klo 11–12.30   

Yhteislaulua säestyksen kera rennossa 

porukassa. Laulamme pääasiassa tuttuja 

kotimaisia kappaleita. Aiempaa 

musiikkitaustaa ei tarvitse olla vaan 

lauluinto riittää! Lauluryhmä on suunnattu 

muistisairaille ja heidän läheisilleen. 

Mukaan laulamaan voit tulla yksin tai 

yhdessä läheisen kanssa. Mukaan voit tulla 

satunnaisesti tai vaikkapa joka kerralla 
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Aivoviikko 2023 

Aivoviikon tavoite on herättää tietoisuutta aivoterveydestä. Aivoviikon teemana on Ajattele 

aivojasi, mieti muistiasi! Tänä vuonna teemaa lähestytään erityisesti muistisairauksien 

ennaltaehkäisyn kautta. 

Maanantai / Måndag 13.3. 

kl. 11-12.00 Minnesträning på Teams. Kom och träna minnet tillsammans i trevligt sällskap. 

Du behöver papper och penna. Länken får du per e-post av 

petra.karjalainen@espoonmuisti.fi 

klo 12–13.30 Muistikahvila Pähkinärinne. Teema: Muisti, muistisairaudet ja muistisairaan 

kohtaaminen. Osoite: Lammaskuja 2, Vantaa 

Tiistai 14.3. 

klo 13–14.30 Muistikahvila Martinlaakso. Teema: Aivoviikko: Muistitreeniä yhdessä.  

Osoite: Laajaniityntie 3 

klo 18 Muisti-ilta, Heureka. Vantaan Muistiyhdistys järjestää perinteisen Muisti-illan 

Heurekassa. Luennoimassa neurologian professori Anne Remes. 

Osoite: Tiedepuisto 1. 

Keskiviikko 15.3.  

klo 10.30–11.30 Muistitreeniä Hakunilassa. Osoite: Hakunilan kirjasto, Kimokuja 5 

Torstai 16.3. 

klo 11–16.00 Aivoterveyslähettiläs koulutus vapaaehtoisille Hiekkaharjussa. Lisää tietoa 

koulutuksesta ja ilmoittautumistiedot löydät seuraavalta sivulta Vapaaehtoistoiminnan alta! 

Perjantai 17.3.  

klo 10.30–12.00 Muistikahvila Tikkurila. Teema: Mielenhyvinvointi muistin tukena.  

Osoite: Tikkurilan asukastila, Lummetie 2 BA 

 

Tehtäväjulisteet Vantaan kirjastoilla: 

Osasta Vantaan kirjastoja löydät tehtäväjulisteen, jonka saattelemana pääset tutustumaan 

muistiasioihin sekä kokeilemaan muistiin liittyviä tehtäviä!  
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Vapaaehtoistoiminta / Frivilligverksamhet 

 

Uudenmaan Muistiluotsin vapaaehtoisena voit olla mukana vahvistamassa muistisairaan 

ihmisen ja hänen läheisensä elämänhallintaa ja osallisuuden mahdollisuuksia. 

Vapaaehtoisena voi toimia esimerkiksi ohjaajana ryhmässä tai avustajana erilaisissa 

mielenkiintoisissa tapahtumissa. Vapaaehtoisille tarjoamme säännöllisiä yhteisiä tapaamisia, 

virkistystä ja koulutusta. Vapaaehtoisena voi osallistua oman elämäntilanteen mukaan itselle 

tärkeään ja mielekkääseen toimintaan. Ota yhteyttä, mikäli kiinnostuit! 

Som frivillig i Nylands Minneslots får du vara med och stärka den minnessjuka människan och 

dess närståendes livskontroll och möjlighet att delta. Som frivillig kan du verka på olika 

evenemang (seminarier, föreläsningar, mässor, utfärder), på Minnescaféer, i funktionella 

grupper, osv. Vi erbjuder till frivilliga regelbundna träffar, rekreationer och utbildningar. 

Tidigare erfarenhet av frivilligarbete eller minnessjukdomar behövs inte, som frivillig får du 

vara dig själv och verka med dina egna styrkor. Kontakta oss ifall du är intresserad! 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot vapaaehtoistoiminnastamme: 

asta.koskinen@espoonmuisti.fi  040 542 5253 

ida.mitchell@espoonmuisti.fi 040 170 6771 

Ahaa-aivotreenien ryhmänohjaaja- 

koulutus  

nelipäivänen koulutus Espoon Tapiolassa 

8.2., 9.2.,15.2. ja 16.2. klo 9.30–15.00. 

Uudenmaan Muistiluotsi kouluttaa Ahaa! –

aivotreenit -ryhmien ohjaajia. Osallistu 

koulutukseen, jos haluat tehdä 

vapaaehtoistyötä, kehittää osaamistasi ja 

olet kiinnostunut ryhmänohjaamisesta. 

Koulutetuilta toivomme sitoutumista 

ohjaamaan vähintään yhden Ahaa! -

ryhmän. Koulutuksessa saat materiaalin ja 

valmiudet ohjata Ahaa-ryhmää. 

 

 

 

 

 

Aivoterveyslähettiläs-koulutus  

torstai 16.3. klo 11–16 Hiekkaharju 

Koulutus on suunnattu vapaaehtoisille, 

jotka ovat kiinnostuneita aivoterveyden 

edistämisestä sekä tapahtuman, luennon 

tai ryhmätoiminnan järjestämisestä. Yhden 

päivän koulutuksessa käydään 

asiantuntijan kanssa läpi aivoterveyttä 

edistäviä ja muistisairauksien riskiin 

vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksessa 

perehdytään malliluentoon ja ryhmän 

ohjaamisen perusteisiin. Osallistujat saavat 

materiaalit ja ohjeet luentojen ja ryhmien 

pitämiseksi. Aivoterveyslähettiläs toimii 

muistiyhdistyksen kautta ja saa sieltä tukea 

ryhmien ohjaamiseen ja luentojen 

järjestämiseen. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

asta.koskinen@espoonmuisti.fi,  

040 542 5253
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Svenskspråkig verksamhet 

 

Nylands Minneslots ordnar minnestränings- och stödgrupper till personer med 

minnessjukdom och deras närstående som bor hemma 1 gång/mån. I 

minnesträningsgrupperna tränar vi minnet på olika sätt. I stödgrupperna för närstående 

diskuterar och delar vi erfarenheter. Kom med, ensam eller tillsammans!  

Förhandsanmälan och tilläggsinformation  

viviane.azema@espoonmuisti.fi  040 516 3351 

ida.mitchell@espoonmuisti.fi 040 170 6771 

 

Minnestränings- och stödgrupp  

Myrbacka, minnestränings- och stödgrupp  

Invånarlokalen Myyrinki 

 

Onsdagar kl. 14–15.30 

25.1., 22.2., 22.3, 19.4. och 24.5.  

 

Minnesträning på Teams  

Gruppen passar för alla som är 

intresserade av att träna och aktivera sitt 

minne. Du behöver papper och penna. 

Gruppen förverkligas med Microsoft Teams 

-programmet.  

måndagar kl. 11-12  

16.1., 13.2., 13.3., 17.4., 8.5. och 5.6. 

 

 

 

Minnescafé, Dickursby 

Välkommen med för att få information om 

och diskutera minnesfrågor samt pröva på 

hjärngymnastikövningar. Tillfället är gratis 

och öppet för alla! 

Folkhälsanhuset i Dickursby, Vallmovägen 

28 

Torsdagar kl. 14 

2.2., 2.3., och 4.5. 

 

Stödgrupp för vuxna barn 

Stödgruppen är för dig vars förälder har 

insjuknat i en minnessjukdom. Gruppen 

träffas två gånger under våren på Teams. 

  

onsdagar kl. 17-19 

1.3. och 26.4. 
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Vantaan Muistiyhdistys ry 

 

Tue arvokasta muistityötä ja liity paikallisen muistiyhdistyksen jäseneksi (vuosimaksu 20 €/vuosi). 

Jäsenenä saat ajankohtaista tietoa muistin toimintaan ja muistisairauksiin liittyen sekä tietoa 

yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi pääset osallistumaan erilaisiin jäsentapahtumiin, kuten 

esimerkiksi paikallisyhdistyksen järjestämiin kulttuuri- ja virkistystapahtumiin. 

Lisäksi saat Muistiliiton julkaiseman MUISTI-lehden neljä kertaa vuodessa sekä pääset 

hyödyntämään muistijärjestöjen valtakunnallisia jäsenetuja. Lisätietoja näistä saat Muistiliiton 

internetsivuilta (www.muistiliitto.fi) tai Muistiluotsin työntekijöiltä. 

Uudenmaan Muistiluotsi tekee Vantaalla kumppanuussopimuksella yhteistyötä Vantaan 

Muistiyhdistys ry:n kanssa. 

Tartu hihasta Muistiyhdistyksen/Muistiluotsin työntekijää ja pyydä liittymislomake tai liity 

jäseneksi verkossa: www.uudenmaanmuistiluotsi.fi 

 

Mitä enemmän meitä on, sen kantavampi on äänemme! 

 

Vantaan Muistiyhdistys järjestää erilaista toimintaa jäsenistölleen. Tarjolla on mm. 

kuntosaliryhmä kerran viikossa sekä erilaisia virkistyksiä ja tapahtumia. Kysy lisää!  

p. 040 726 4430 

vantaan.muistiyhdistys@kolumbus.fi 

www.vantaanmuisti.fi 


