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Pohjois-Savon Muistiluotsi

Pään asiat ovat pääasiamme

Olemme uudistaneet Pohjois-Savon Muisti ry:n
nettisivujen ulkoasua!

Pyrkimyksenä on ollut tehdä sivuista selkeämmät ja saavutettavammat.
Etusivulta pääset etenemään ylävalikon kautta, mutta myös klikkaamalla
sivun kuvakkeita ”Muistiluotsi”, ”Yhdistys” jne.

Käy tutustumassa sivuihin ja anna palautetta
ulkoasusta ja käytettävyydestä!

Otamme mielellämme vastaan vinkkejä sivujen parantamiseksi!
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Olen Minna Kulin vanhustyön EAT
(erikoisammattitutkinto)
muistihoitajaopiskelija ja suoritan opintojani

Pohjois-Savon muisti ry:n ja Muistiluotsin
asiantuntevassa ohjauksessa
Lapinlinnankadulla, Kuopiossa.
Aiemmilta ammateiltani olen lähihoitaja ja
farmanomi ja työkseni olen pitkän uran
tehnyt lähinnä vanhustyön ja
kehitysvammatyön parissa. Hoito- ja hoivatyö
on juurtunut syvälle sydämeen

perheessämme ja siirtynyt äidiltä tyttärelle jo
sukupolvien ajan ja jatkuu edelleen.
Korona-aika on tuonut haasteita
työskentelyyn ja laittanut työ- ja
toimintamallejamme uusiksi, mutta pyrimme
koko ajan kehittelemään uusia keinoja
yhteydenpitoon. Toivotaan myös parempia
aikoja jotta pääsisimme toteuttamaan myös

erilaisia tapahtumia ja tapaamisia kanssanne.
Harrastuksiini kuuluu marjojen ja erilaisten
kasvien viljelyä, marjastusta ja sienestystä

Näkemisiin ja tapaamisiin!

kesäisin. Syksyisin käymme myös pohjoisessa
marjastus- ja metsästysreissulla ja vietämme

Yhteistyöterveisin,

myös perheemme kanssa paljon aikaa
luonnossa.
Tulen olemaan mukana ja näkymään &
kuulumaan opintaipaleeni aikana PohjoisSavon muisti ry:n ja Muistiluotsin
toiminnoissa vuoden 2022 joulukuuhun
saakka.
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Ajatuksia pyhästä
Pyhän voi kohdata milloin vain ja missä vain.
Pyhä on ihmisen mielessä, milloin ihminen
niin tahtoo. Päivät kuluvat meillä kaikilla
samaan tahtiin, vaikka usein tuntuu toisin.
Ihmisen mieli luo kuvan ajan kulun
nopeudesta, toisen mieli kiitää nopeammin,
toisen hitaammin. Silti vuorokaudet vaihtuvat
täsmälleen jokaisen elämässä samalla
hetkellä. Jos ei muu, niin kalenteri ja kello
kertoo, missä hetkessä minä olen, sinä olet.
Aika on kaikille sama, mutta paikat
vaihtelevat, samoin pyhän kokemus.

hetkissä ja tulkitsee ne itselleen. Jos on
aktiivinen, voi hetkiin vaikuttaa ja saada
niihin enemmän merkitystä. Jos on
passiivisempi, hetket vain liukuvat ohitse
suurempaa merkitystä jättämättä.

Minulle kirkkovierailu toi tuntemuksen pyhän
kokemuksesta. Siitä sain voimaa jatkaa
aktiivisena toimijana etsien uusia
merkityksiä. Päätin lähteä kevään valon
kutsusta Lappiin hiihtoretkelle. Löydettyäni
Sallasta edullisen majapaikan pakkasin
evästä ja hiihtovarusteet autoon ja starttasin
Alzherit (miesten vertaismuistiryhmä) oli juuri seuraavana aamuna Nurmeksen kautta
pääsiäisen jälkeen tutustumassa Kuopion
Sallaan. Suomussalmella ruokailua lukuun
tuomiokirkkoon. Meitä oli viemässä matkalle ottamatta ajoin suorinta tietä perille asti
kirkon historiaan seurakuntamestari Jouko
(matkaa 500 km), ja perillä olin jo iltapäivällä.
Mertanen. Matkalla mukana oli neljä
Niin että samana päivänä vielä ehdin tulevan
ryhmäläistä.
uuden Sallan kansallispuiston laduille.
Kohtaamiset kokee jokainen eri tavalla.
Ryhmän tapaamisen toisaalta, vierailun
tuomiokirkkoon toisaalta ja vielä henkilön,
joka meille kertoi kirkosta ja kirkon vaiheista.
Kirkossa oli pyhä. Kuulimme tarinaa kirkon
rakentamisen rikkaista vaiheista (valmistui
1815), kirkon tyylisuunnasta (uusklassinen),
alttaritaulusta, joka esittää ristiinnaulittua
Jeesusta, ristin juurella surevaa Johannesta,
Jeesuksen äiti Mariaa ja Maria Magdalenaa.

Minulle on pyhää luonnontilainen luonto.
Mykistyn hiljaisuudesta,
luonnonkauneudesta. Kuin aika pysähtyisi,
vaikka eihän se tunturissakaan pysähdy.
Mutta se tuntuu siltä ja se riittää minulle.
Siksi lopetin oitis perille päästyäni kellon
seuraamisen. Vain aurinko taivaalla ohjasi
tekemisiäni seuraavina päivinä. Hiihtämään
Lappiin olin tullut ja minä myös hiihdin aina,
kun kelit sallivat. Ilokseni enimmäkseen
paistoi aurinko ja saatoin nousta tunturin
Saimme vierailla myös sakastissa, ja meille
puhuttelevaan hiljaisuuteen sielulle rauhaa
esiteltiin kirkkovaatteita ja kirkkovuoden
erilaisten värien merkitystä ja käyttöä. Mutta hakemaan. Hyvän hiihtotovin (hankikanto
kaiken kuulemamme päälle päällimmäiseksi kaikkialla) jälkeen asettuminen laavun äärelle
lepäämään ja nauttimaan eväitä on
nousi se tosiasia, että yli kahdensadan
pysähtymistä oman olemassaolon
vuoden ajan tuomiokirkko on kutsunut
ihmisiä Sanan äärelle ja sama jatkuu yhä, nyt merkityksen äärelle. Siinä on hyvä olla.
vain koronan vuoksi striimattuina
Pyhää on myös taide-elämys. Pienen
jumalanpalveluksina. Pyhä on jatkuvuudessa. sattuman kautta kävi niin, että minulle
tarjoutui Sallassa aito teatteri-ilta
Yksin ihminen on niin vähäpätöinen
tajuamaan ajan alati jatkuvaa kulkua, mutta korkeakulttuurin äärellä. Olin helmikuussa
ostanut teatterilipun Tampereen Teatterin
sitäkin ketterämpi tarrautumaan ajan
striimattavaan esitykseen ja sen esityksen
hetkellisiin tapahtumiin. Ihminen elää
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aika sattui juuri Lapin retkelleni. Olin oikeasti
menossa teatteriin, joka välitettiin netin
kautta kaikille lipun ostaneille, ja minä olin
yksi parin tuhannen lipun ostaneiden
joukossa. Illan ohjelmassa oli Mihail
Bulgakovin ”Saatana saapuu Moskovaan”.

yhteiskunnallinen valheellisuus, saatanan
(paholaisen) silmänkääntötemput
moskovalaisten huijaamisessa, raastava
rakkaustarina hulluuteen päätyvän kirjailijan
ja häneen palavasti rakastuneen muusan
välillä (muusan tehtävä on ruokkia taiteilijan
luovuutta ja usein myös tyydyttää hänen
Etukäteen en tiennyt, että edessä olisi
kolmen ja puolen tunnin mestarillinen esitys romanttisia ja seksuaalisia tarpeitaan). Ja
mahtavan visuaalisen toteutuksen kera. Tätä neljäntenä tarinana Jeesuksen viimeiset
hetket Pontius Pilatuksen käsissä, jossa
elämystä sain katsoa läppäriltäni
vääriin todistuksiin perustuva tuomio toistaa
hämärtyvässä illassa pienessä mökissä
itseään Stalinin hahmossa, paholaisen
tunturin tyvellä ja haltioitua. Olin jälleen
oikukkuudessa ja ihmisten huijaamisessa
pyhän edessä.
disinformaatiolla.
Näytelmä pohjautuu Bulgakovin
Vaikka olin koko hiihtoretkeni ajan yksin
klassikkoromaaniin, joka edustaa
(koronakin rajoitti), en ollut yksinäinen, en
historiallista, mystistä ja romanttista
pois vetäytyvä. Olin sen, juuri ihmiselle
suurteosta. Voin vakuuttaa, että
mahdollisen ominaisuuden toteuttaja, joka
kokemukseni vastasi täysin teatterisalin
arjessa tarjolla olevia vaihtoehtoja
näyttämöesitystä. Uppoutuminen
tapahtumien vyöryyn ja monitasoisen juonen hyödyntäen löytää sisältöä tajunnalleen ja
pyörteisiin tuli todennettua: Pyhän kokemus, mieltä elähdyttäviä elämyksiä.
ajantajun menettäminen.
Elämän riemu perustuu juuri hyville hetkille,
Teoksen ja samalla näytelmän mestarillisuus jolloin on tasapainossa omien arvojen,
ihanteiden ja käsillä olevan ajan kanssa.
käy ilmi sen kyvystä sulavasti liikkua ajasta
toiseen, tapahtumista toiseen samalla nivoen Näillä mennään!
tapahtumat yhteen. Keskeisinä teemoina
olivat Stalinin Neuvostoliiton
Mauri Tiainen, yksi Alzhereista

Alkuperäiset
Sallatunturit jäivät
jatkosodan
rauhansopimuksessa
Neuvostoliiton puolelle
ja näkyvät horisontissa.
Myöhemmin rajan
tuntumassa Suomen

puolella kaksi tunturia
uudelleen nimettiin
Sallatuntureiksi. Kuvan
olen ottanut näistä
toisen huipulta.
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Tutustumisen arvoinen radio –

Muistiradio

Pohjois-Karjalan Muisti ry:n
Muistin tähden -hankkeena
(hanke jo päättynyt) kehitettiin
Muistiradio -toiminta.
Käy tutustumassa
radioäänitteisiin sivustolla

pkmuistiry.fi/muistiradio ja
kuuntele koskettavia tarinoita
ja haastatteluja.
Mikä parasta, voit käydä
kuuntelemassa juttuja milloin
haluat ja milloin sinulla on
aikaa. Juttuja on julkaistu 85

osaa.
Toimittajana haastatteluissa
toimii Sarah Laukkanen.

Kaija Valta
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Muistiluotsin terveiset

Kevät tekee tuloaan vauhdilla ja vaihtelevilla

Uutisista ja Tapahtumakalenterista sekä osa

ilmoilla. Milloin aurinko paistaa ja muistuttaa myös paikallislehdistä.
meitä jo kesän lämpöisistä tuulista, milloin
taas taivaalta leijuu lumihiutaleita tehden
maan hetkeksi valkeaksi. On kuitenkin
tosiasia, että kevät tulee ja sen jälkeen kesä.
Toivottavasti lämmin kesä!
Alkanut vuosi on ollut edelleen
poikkeuksellinen ja vaatinut kärsivällisyyttä
niin teiltä hyvät lehden lukijat kuin myös

meiltä työntekijöiltä. Kuinka olemmekaan
kaivanneet kasvotusten kohtaamisia teidän
asiakkaiden ja eri ryhmiin osallistujien
kanssa.
Aloitimme nyt keväällä osan toiminnoista

Etätoimintoina järjestetään myös erilaisia
webinaareja ja koulutuksia. Niistä olemme
lähettäneet sähköpostiviestejä ja vieneet
nekin nettisivuillemme.
Nettisivumme ovat uudistuneet ja saaneet
uutta ilmettä. Olemme yrittäneet huomioida
mm. saavutettavuutta paremmin.
Laittakaa palautetta nettisivuistamme
sivuilla olevalla palautelomakkeella (Ota
yhteyttä-painikkeen alla), sähköpostitse
toimisto(at)psmuisti.fi tai soittamalla
017 263 3980.

etäyhteydellä. Esimerkiksi EtäMuistiKahvilat

Ota siis rohkeasti yhteyttä sinulle sopivalla

ja EtäMuistitreenit sekä myös osan

tavalla, sillä olemme

vertaistukiryhmistä toteutimme Teamsyhteyden kautta. On ollut ihanaa huomata,
että olette tulleet mukaan

Olemme tavattavissa puhelimitse,
sähköpostitse tai Teams-yhteyden kautta.

ennakkoluulottomasti ja yhdessä olemme
saaneet ”opiskella” Teams-ohjelman saloja,
sillä myös meille etänä toimiminen on uutta.

muistiluotsit:
• Kuopio, Kaija Valta, p. 044 779 0606

kaija.valta(at)psmuisti.fi

Kuntapäiviä pyrimme järjestämään kevään
aikana eri kuntiin paikan päälle. Siihen

yhteyteen olemme rakentaneet Muistipolun,
jossa on polun varrella kysymyksiä
aivoterveyteen ja muistiin liittyen. Tule
mukaan ja testaa tietosi! Ilmoitukset
kuntapäivistä löytyvät psmuisti.fi -sivujen

• Varkaus, Sanna Itkonen, p. 040 556 3586

sanna.itkonen(at)psmuisti.fi
• Iisalmi, Salla Säisä, p. 044 066 1238

salla.saisa(at)psmuisti.fi
• Toiminnanjohtaja Eija Rytkönen, p. 040 526 3481

eija.rytkonen(at)psmuisti.fi
• Toimisto p. 017 263 3980 toimisto(at)psmuisti.fi
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Osallistu Teams -yhteydellä Muistiluotsin etäohjelmaan

Tule rohkeasti mukaan!
Tapahtumaan voi liittyä klikkaamalla sähköpostiisi saapuneen kutsun lopussa olevaa Teamskutsulinkkiä.
Jos laitteellesi on jo asennettu Teams -sovellus, pääset liittymään suoraan tapahtumaan.
Jos sinulla ei vielä ole sovellusta voit liittyä tapahtumaan Teamsin verkkoselainsovelluksen
kautta. Toimi seuraavalla tavalla:

1.

Klikkaa osallistumislinkkiä. Näytöllesi aukeaa selainohjelma

2.

Klikkaa Liity sen sijaan verkossa (kuva 1)

3.

Kirjoita nimesi avautuvaan ikkunaan. Mikäli järjestelmä pyytää lupaa mikrofonin ja
kameran käyttöön, hyväksy klikkaamalla Salli-painiketta. Mikrofonin voit mykistää ja
kameran estää tapahtuman aikana

1.

Kuvat Jyväskylän yliopiston nettisivuilta:jyu.fi/
digipalvelut/fi/ohjeet/office-365-ohjeet/teamsohjeet/kokoukseen-liittyminen-ja-kokouksentoiminnot
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Pohjois-Savon Muisti ry:n
jäsenet saavat edun
mainitsemalla Kunnonpaikan

vastaanotossa ”Tukipilari”.
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Kirahvin kekkerit
Pitkäkaulainen kirahvi
täytti pyöreitä vuosia
Se mietti pukunsa kuosia
ja kutsuvieraiden lukua,
koko afrikkalaista sukua.
Se ajoissa varasi kuohujuomat,
tilasi kakut ja kukat.
Itselleen osti juhlasukat;
mitähän ystävät lahjaksi tuovat?
Kiirettä aamusta iltaan riitti,
kirahvi kätteli vieraat ja tutut.
Juhlapuheilla pokkasi, kiitti,
ripusti naulakkoon vieraiden nutut.
Sujui vastaanotto rattoisasti,
kaikille juomaa ja kakkua riitti,
seepratkin tanssivat aamuun asti,
päivänsankari mainetta niitti.
Riemumieli täytti kirahvin,
se sai ainakin sata sähkettä,

lahjaksi sukset ja karahvin
ja kakusta pikkuisen ähkettä
Jaana
16
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YHDISTÄVÄ SANA VISAILU
1. ______vyöry, _______mies, ______leopardi
2. Pohjois______, ______piiri, ______lukko
3. Villi______, ______pullo, ______marja
4. Aamu______, ______kasa, koivun______
5. Vuosi______, korva______, ______matkat
6. Sade______, lehti______, ______palo
7. ______pelto, ______paperi, ______posliini

Etsi yhdistävä sana!

8. Hiekka______, ______pallo, ______maisema

Vastaukset kaikkiin

9. Suola______, ______korte, ______simpukka

tehtäviin sivulla 21

10. Eläin______, maa______, kasvi______
11. ______eläin, ______lintu, ______meloni
12. ______linna, ______kivi, ______tie
13. Tuolin_______, _______puu, taka______
14. Manner______, muisto______, _____lattia
15. Kaste______, ______koru, ______nauha
16. Pöytä_______, _______järvi, ______vesi
17. Monsuuni______, _____kausi, _____pisara

18. Länsi______, ______voimala, _____tunneli
19. ______suo, ______nuija, ______voimala
20. ______apina, ______kunta, ______joukko
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Tavut sekaisin -tehtävän vastaukset

21

Ihmisapina, ihmiskunta, ihmisjoukko

20.

päkäsanläkis – kissankäpälä

Turvesuo, turvenuija, turvevoimala

19.

Länsituuli, tuulivoimala, tuulitunneli

18.

mösiansäkär – siankärsämö

Monsuunisade, sadekausi, sadepisara

17.

Pöytäsuola, suolajärvi, suolavesi

16.

Kastehelmi, helmikoru, helminauha

15.

Mannerlaatta, muistolaatta, laattalattia

14.

Tuolin jalka, jalkapuu, takajalka

13.

Hiekkalinna, hiekkakivi, hiekkatie

12.

kekosikväte – kevätesikko
kesaahralii – ahkeraliisa

kinentaai – takiainen
kuktinkamussor – sormustinkukka

ravesarenpi – verenpisara
renkilvuopi – vuorenkilpi
sianvomeger – mesiangervo

Mitä suvisanoja löydät? -sanasokkelon vastaukset

sysärdännytky – särkynytsydän
tipieyrttar – pietaryrtti
varakuskalapa – palavarakkaus
Synonyymi-tehtävän vastaukset

VAAKA: herne, hippa, ilo, kukka, loma, lämpö,
mansikka, nurmikko, paarma, pihakeinu, pihapelit,
piknik, sauna, soutuvene, uimarengas, vadelma, valo
PYSTY: grillimakkara, jäätelö, kasvimaa, kesämökki,
kissa, laituri, mato, telttaretki, torikahvila, uimaranta

käenkaali – ketunleipä
piharatamo – rautalehti

Kukkalauluvisan vastaukset

pietaryrtti – nappikukka

lupiineja

12.

ruusu

11.

horsman

10.

sireenien

9.

liljankukka

8.

lemmikit

7.

peltokorte – kukonkuusi

orvokkini

6.

sananjalka – kuolleenkoura

suopursu

5.

maitohorsma – rentunruusu

tuomien

4.

osmankäämi – pamppu

tulppaaneita

3.

mäkitervakko – tervakukka

lehdokki

2.

nokkonen – vihulainen

keltaruusun

1.

peltosaunio – saunakukka

Yhdistävä sana vastaukset

Vesieläin, vesilintu, vesimeloni

11.

Eläin kunta, maa kunta, kasvikunta

10.

Suolajärvi, järvikorte, järvisimpukka

9.

Hiekkaranta, rantapallo, rantamaisema

8.

Riisipelto, riisipaperi, riisiposliini

7.

Sade metsä, lehtimetsä, metsäpalo

6.

Vuosirengas, korvarengas, rengasmatkat

5.

Aamulehti, lehtikasa, koivun lehti

4.

Villiviini, viinipullo, viinimarja

3.

Pohjoisnapa, napapiiri, napalukko

2.

Lumivyöry, lumimies, lumileopardi

1.

Tehtävien vastaukset:
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Oi, katsokaa miten lainehet
niin kauniisti rantoja kaulaa!
Oi, kuunnelkaa, miten lintuset

niin kauniisti lehdossa laulaa!
Oi, ootteko nähnehet illan kuun
ja kuullehet kuisketta metsän puun,
min ylitse valkeat hattarat

suvitaivaalla vaeltavat.
Eino Leino

Iisalmen ja Kuopion toimipisteet ovat avoinna
heinäkuun ajan ajanvarauksella. Muuten normaalisti.
Varkauden toimipiste on suljettu 28.6.- 25.7.2021
Elokuun alussa palaamme taas toiminnan pariin!

Toivotamme kaikille aurinkoisia kesäpäiviä!
Pohjois-Savon Muistiluotsin työntekijät
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POHJOIS-SAVON MUISTILUOTSI
p. 017 2633 980 toimisto(at)psmuisti.fi psmuisti.fi
sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)psmuisti.fi

Kuopio

Iisalmi

Varkaus

Lapinlinnankatu 2
70100 KUOPIO

Yhdistystalo Vakka
Pohjolankatu 4
74100 IISALMI

Yhdistystalo Warikko
Ahlströminkatu 22
78250 VARKAUS

Eija Rytkönen

Salla Säisä

Sanna Itkonen

toiminnanjohtaja
p. 040 526 3481

muistiluotsi
p. 044 066 1238

muistiluotsi
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Kaija Valta
muistiluotsi
p. 044 779 0606
Jenni Ryhänen
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p. 017 2633 980
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