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Kulunut kevät on mennyt nopeasti erilaisissa
etätoiminnoissa, muutamissa tapahtumissa sekä

tietenkin yksilöllisesti ihmisiä kasvotusten,
puhelimitse ja etänä kohdaten. Kiitos teille

yhteydenotoista! Paljon on opittu toiminnan
järjestämisestä muuttuvissa tilanteissa ja näillä
eväillä on hyvä lähteä suunnittelemaan syksyn

Muistiluotsin toimintaa.
 

Toukokuun viimeisillä viikolla jalkauduimme
Varpaisjärvelle, Siilinjärvelle ja Tuusniemelle

kuntapäivä tapahtumiin. Varpaisjärvellä Muistiluotsi
oli mukana Ylä-Savon Vakan kanssa Toukotaika

kulttuuri- ja taidetapahtumassa. Siilinjärvellä
järjestimme Tapaamo-hankkeen kanssa Yhdessä

yhteisöllisyyttä-päivän, jossa oli mukana myös muita
järjestöjä. Tuusniemellä pidimme yhdessä
Tuusniemen kunnan kanssa Muistipolku-

tapahtuman.
 

Ryhmätoiminnot jäävät kesätauolle ja niin jäävät
kesälomille myös Muistiluotsin väki jokainen

vuorollaan. Kesällä Pohjois-Savon Muistiluotsin
työntekijät ovat tavattavissa Kuopiossa ja Iisalmessa
koko kesän. Heinäkuun ajan toimistot ovat avoinna

ajanvarauksella. Varkauden toimisto on kiinni
28.6.-25.7.2021, jonka aikana voitte olla yhteydessä

muihin muistiluotseihin.
 

Ihanaa ja rentouttavaa kesää kaikille! 
 

Pohjois-Savon Muistiluotsin väki
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muistiluotsin toiminta

Tervehdys ja aurinkoista kesäkuun alkua!

Tapahtumissa oli mukana muistipolku, jossa oli
kysymyksiä muistiin ja aivoterveyteen liittyen.



 Käy lukemassa uusin Muistikukko  2/2021 tästä.

 
 

Olemme päivittäneet nettisivujamme ulkoasua. Käy
tutustumassa osoitteessa psmuisti.fi tai klikkaamalla tästä.

Tulevia tapahtumia pääset seuraamaan
tapahtumakalenterista ja ajankohtaisia asioita uutiset-

osiosta.
 
 

Kävelylle Tuijan tahtiin kesäkuussa
Kesäkuun ajan joka tiistai klo 10-11 voi lähteä Tuijan mukaan
kävelylle. Kokoontuminen Muistiluotsin (Lapinlinnankatu 2,

Kuopio) eteen klo 10.00.
Tervetuloa!

Lisätietoa Kaija Valta, muistiluotsi p. 044 7790606 tai
kaija.valta(at)psmuisti.fi

Syksyllä vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus
Iisalmessa

Virva verkoston järjestämä vapaaehtoistoiminnan
peruskoulutus 6.-23.9.2021.

Katso ilmoitus tästä.
Ilmoittautumiset 31.8.2021 mennessä

www.iisalmi.fi/kansalaisopisto tai puh. 040 661 9353
 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/pohjoissavonmuisti.kotisivukone.com/MUISTIKUKKO/Muistikukko_2_2021_2.pdf
http://psmuisti.fi/
https://www.psmuisti.fi/kalenteri.html?m=9&y=2021&categoryId=0
https://www.psmuisti.fi/kalenteri.html?m=9&y=2021&categoryId=0


EU:n Vammaiskorttia kannattaa hakea!
 

Tunnethan jo EU:n Vammaiskortin? EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin
ja osallisuuden apuväline, jolla voit helposti osoittaa, että tarvitset apua tai tukea vapaa-

ajan palveluissa ja tapahtumissa Suomessa ja ulkomailla. Kortin voi saada tietyillä olemassa
olevilla päätöksillä. Osalla päätöksistä korttiin voi saada myös A-merkinnän, joka todentaa
avustajan tai tukihenkilön tarpeen. Tällä hetkellä kortteja on haettu jo yli 15 000 kappaletta

Suomessa ja Vammaiskorttikohteitakin on jo yli 350 kohdetta ympäri Suomen.
Vammaiskorttikohteilla tarkoitetaan palveluntarjoajia, jotka huomioivat tukea tarvitsevat

henkilöt palveluissaan EU:n Vammaiskortin avulla ja ovat ilmoittautuneet EU:n
Vammaiskortin verkkosivulle Vammaiskorttikohteeksi.

 
Positiivisia käyttökokemuksia

Monet kortin käyttäjät ja palveluntarjoajat ovat kokeneet kortin hyödylliseksi:
“Ollaan käytetty korttia elokuvissa sekä kesäteattereissa. Kaikki vammat eivät näy

päällepäin selkeästi ja kortista on ollut apua läheiselleni. Hänen edukseen ja avukseen olen
hankkinut kortin ja tämä on kyllä huippujuttu!”

“Kaikki vammaani liittyvät asiat/avun tarve ei näy päällepäin heti ja vammaiskorttia
esittämällä on helpompi saada ja kertoa avun tarpeesta. EU:n Vammaiskortti on hieno asia,

ei tarvitse lääkärin kirjoittamaa lausuntoa enää kuljetella mukana. Itsenäinen
osallistuminen helpottuu vammaiskortin avulla.” 

“Todentanut vammaisuuteni ja sen, etten pysty seisomaan pitkään esim. jonossa.
Todentanut tarpeen avustajaan pääsylippuja ostaessa. Saanut tapahtumassa järjestäjiltä
apua kun kunto romahti ja kortilla sain osoitettua vammaisuuteni kun se ei näy päälle.”

 
Miten haen korttia?

Ensin sinun kannattaa tarkistaa, oletko oikeutettu hakemaan EU:n Vammaiskorttia. Lista
päätöksistä löytyy osoitteesta www.vammaiskortti.fi tai klikkaamalla tästä. Kortin

hakeminen tapahtuu kahdessa vaiheessa: 
 1) Kelaan toimitetaan ensin EU:n Vammaiskortin tilauslupalomake. Kela tarkastaa, että

sinulla on korttiin oikeuttava päätös ja avaa korttitilauksesi verkkoon. 
 2) Täydennät itse tai tukihenkilösi kanssa tilauksesi verkossa. Tässä vaiheessa

verkkojärjestelmään lisätään valokuva, joka voi olla itse otettu. Korttitilaus (10 e) maksetaan
verkkopankissa ja kortti tulee postissa kuukauden kuluessa. 

 
 
 

http://www.vammaiskortti.fi/


Kaikissa Vammaiskorttiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä
Vammaiskorttitoimistoon. Puhelinpalvelumme on auki maanantaisin ja tiistaisin klo 9-12 ja
keskiviikkoisin klo 12-15 maksuttomassa numerossa 0800-122533. Meihin saat yhteyden

myös sähköpostilla osoitteessa vammaiskortti@kvps.fi.
 

Katjaana Järvinen ja Tyyra Lumijärvi, KVPS ry (Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ry)
 
 
 

     
   Vammaiskortti Facebook

 
 

Vammaiskortti Twitter
 
 

     Vammaiskortti Instagram
 
 

   Vammaiskortti Youtube
 
 

https://www.facebook.com/vammaiskortti/
https://twitter.com/vammaiskortti
http://www.instagram.com/vammaiskortti
https://www.youtube.com/channel/UCARPm2pcBrkB67OpF1ykC4Q


Mitä sitä tekisikään mökin terassilla rentoutuessaan tai rannalla kesäpäivää paistatellessa?
Mitähän ajanvietettä sadepäivänä oikein keksisi? Miten aktivoisi aivoja hauskalla tavalla

loikoilun jälkeen?
 

Tässä koottuna linkkejä erilaisille sivustoilla, joista löytyy paljon tekemistä ja luettavaa yksin
ja yhdessä tehtäväksi!

Muistipuisto
Muistipuistosta löydät aivoterveyttä edistävää tekemistä ja käytännön vinkkejä. Miten olisi

pieni muistiharjoitus tai uusi terveellinen resepti kesäkeittiöön?
Käy tutustumassa sivustoon tästä tai osoitteessa muistipuisto.fi

Vahvike
Vahvike on maksuton aineistopankki, jonne on koottu monipuolisesti tietoa ja linkkejä
iäkkäiden ihmisten virike- ja ryhmätoiminnan tukemiseen. Etusivulle on koottu erilaisia

teemoja, joita klikkaamalla pääset tutustumaan aiheisiin tarkemmin.
Tutustu sivustoon tästä tai osoitteessa vahvike.fi

Vinkkilinkkejä kesäksi

RyhmäRenki
RyhmäRengistä löytyy kaikenlaista tekemistä sekä ryhmille että yksin tehtäväksi. Materiaalia

on mm. tutustumiseen, keskusteluun, visailuun ja pähkäilyyn.
Tutustu tästä tai osoitteessa ryhmarenki.fi

Voitas.fi
Liikepankki ikäihmisten voima ja tasapainoharjoitteluun. Täältä löydät valmiita ohjelmia ja

jumppavideoita.
Tutustu tästä tai osoitteessa voitas.fi

Ikäopisto
Mielen hyvinvoinnin tietopankki. Ikäopiston sivuilta löydät luettavaa, kuunneltavaa ja

pohdittavaa mielen hyvinvoinnin teemoilla.
Tutustu tästä tai osoitteessa ikaopisto.fi

 

Muistiliiton materiaalit
Muistiliiton sivuilta löytyy koottuna luettavaa ja tekemistä sekä vinkkejä esimerkiksi

aivoterveyden edistämiseen.
Tutustu tästä tai osoitteessa muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/luettavaa-ja-tekemista

https://www.muistipuisto.fi/
https://www.vahvike.fi/fi
https://ryhmarenki.fi/
https://www.voitas.fi/
https://ikaopisto.fi/
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/luettavaa-ja-tekemista


Tulosta tai tee oma kesäbingosi paperille. Viivaa jo tehdyt asiat ylitse. Bingo tulee, kun olet
yliviivannut 4 peräkkäistä kohtaa joko pysty-, vaaka- tai vinottaissuunnassa.

Saatko bingon kesän 2021 aikana?

Kesäbingo

Söin
jäätelön

Soitin
tuttavalle

Rentouduin
Kuuntelin

uutta
musiikkia

Kirjoitin
postikortin

Saunoin
Söin

mansikoita
Luin lehteä

tai kirjaa

Kävin
kävelyllä

Katsoin
elokuvan

Muistelin
menneitä

Nauroin

Nukuin
päiväunet

Ihailin
luontoa

Pelasin
jotain peliä

Käytin
aurinkolaseja



Muistiluotsi / Pohjois-Savon Muisti ry 
 
 

Toimisto 017 263 3980
toimisto@psmuisti.fi

 
Lapinlinnankatu 2

70100 KUOPIO
 
 

www.psmuisti.fi         www.muistiliitto.fi

Kaija Valta
muistiluotsi

p.044 779 0606
kaija.valta@psmuisti.fi

Kuopio
Lapinlinnankatu 2

70100 Kuopio

Sanna Itkonen
muistiluotsi

p.0405563586
sanna.itkonen@psmuisti.fi

 Varkaus 
Yhdistystalo Warikko

Ahlströminkatu 22
78250 Varkaus

Salla Säisä
muistiluotsi

p.0440661238
salla.saisa@psmuisti.fi

Iisalmi
Yhdistystalo Vakka

Pohjolankatu 4, 
74100 Iisalmi

Saavutettavuusseloste

Tietosuojaseloste

https://www.psmuisti.fi/files/pohjoissavonmuisti.kotisivukone.com/Saavutettavuus/Saavutettavuusseloste_6.11.2020.pdf
https://www.psmuisti.fi/files/pohjoissavonmuisti.kotisivukone.com/Tietosuojaseloste.pdf

