Jäsenkirje 1/2022

Suomen muistiasiantuntijat ry
Keväinen tervehdys sinulle, hyvä jäsenemme!
SUMUn toiminta jatkuu entistä pienemmillä resursseilla, kahden osa-aikaisen työntekijän voimin.
STEAn rahoitus on päättynyt, ainakin toistaiseksi. Tulevaisuutta silmällä pitäen on välttämätöntä
saada uusia rahoituslähteitä. SUMU saa tulonsa jäsenmaksutuotoista sekä koulutus- ja aineistomyynnistä. JOTEN ISO KIITOS SINULLE, KUN MAKSAT JÄSENMAKSUSI.
Uudet jäsenet ovat enemmän kuin tervetulleita!

Memo-lehti ja julkaisut
Tiukasta taloustilanteestamme johtuen Memo-lehti ilmestyy tänä vuonna kaksi kertaa sähköisenä
verkkolehtenä sivuillamme www.sumut.fi. Molemmat lehden numerot painetaan myös paperille ja
Memo postitetaan kaikille jäsenille ja tilaajille.
Meiltä voit tilata myös monia julkaisuja.
Löydät materiaalit osoitteesta:
Mitä sinä haluaisit lukea
Memosta?
https://sumut.fi/valineita-tyohosi/
Lähetä meille
juttuvinkkisi
osoitteeseen:
tom@sumut.fi

Tiedustelut ja tilaukset sähköpostilla
tom@sumut.fi

Vuoden 2022 jäsenmaksu ja Memon vuosikerta
Kiitos, että olet SUMUn jäsen tai Memon tilaaja!
Ohessa on jäsenmaksu tai Memon tilauslasku.
Käytäthän maksaessasi laskulla olevaa viitenumeroa.
Jäsennumerosi on laskulla oleva asiakasnumero.
Jos tiedossamme on, että työnantajasi maksaa laskun,
lähetämme laskun suoraan maksavalle taholle.

Jäsenmaksu 2022
Henkilöjäsenet 27 € (sis. Memo-lehden)
Memo-lehden vuosikerta 27 €
Opiskelija- ja eläkeläisjäsenet 20 €
(sis. Memo-lehden)
Yhteisöjäsenet 160 € (sis. Memo-lehden)

Jäsenmaksu on yhdistyksemme toiminnan kannalta erittäin
tärkeä, joten maksathan jäsenmaksusi eräpäivään mennessä,
kiitos!

Kysyttävää? Ota yhteyttä:
tom@sumut.fi tai p. 050 348 5068
ja kerro samalla jäsennumerosi

Jäsenyys kannattaa!
Jäsenetuna saat
- Memo-lehden paperiversion
- Vaikutuskanavan muistisairaiden ihmisten ja

- Ammatillisen osaamisen kehittämistä
jäsenkoulutuksissamme

heidän läheistensä arjen parantamiseksi

- 20 %:n alennuksen koulutuksistamme

- Uusinta tietoa muistisairauksista ja

- Vertaistukea toisilta jäseniltä Facebookin

hoidon kehittämisestä eri kanavissamme

Muistiasiantuntijaverkosto -ryhmässä

Pidä yhteystietosi ajan tasalla
Onko osoitteesi muuttunut?
Oletko ilmoittanut meille sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi?
Ilmoitathan meille ajantasaiset yhteystietosi: tom@sumut.fi
jotta saat jatkossakin meiltä postia.
Huom!
Jatkossa jäsenkirje on sähköinen. Tämän vuoksi on tärkeää, että ilmoitat meille sähköpostiosoitteesi.

UUTTA

!

Tulevia tapahtumia:

Koulutukset
Olemme mielellämme mukana suunnittelemassa ja
toteuttamassa tilauskoulutusta työyhteisöösi. Meillä on
erinomaiset kontaktit muistisairauksien ja
työyhteisöosaamisen parhaisiin asiantuntijoihin.
CERAD-koulutuksemme on vuodesta toiseen suosikki.
Pienryhmässä asiantuntijaopettajan johdolla voit pohtia
haastavia tilanteita ja saat vastauksia mieltä painaviin
kysymyksiin.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä tiina.toikka@sumut.fi

7.10.2022 XXVI Valtakunnallinen
muistifoorumi yhteistyössä Helsingin
yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut
HY+ kanssa verkossa etäyhteydellä
1.11. Muistisairaan asuminen -webinaari
yhteistyössä Muistiliiton kanssa
3.11. Muistisairaan asuminen -webinaari
yhteistyössä Muistiliiton kanssa
Koko koulutuskalenterin löydät SUMUn
verkkosivuilta
www.sumut.fi./tapahtumakalenteri

Muistimatka
Muistimatka-väline tarjoaa sosiaali- ja terveysalan
työntekijöille, muistisairaille henkilöille sekä heidän
läheisilleen keinoja vaikeiden asioiden puheeksi
ottamisessa. Muistimatka koostuu 70 erilaisesta pysäkistä,
joihin muistiperhe ja ammattilaiset joutuvat
muistimatkallaan pysähtymään. Muistimatkasta on
kehitetty painettu opas, sekä verkkosivut
www.muistimatka.fi, jota voit käyttää näppärästi, vaikka
suoraan kännykästäsi.
Muistimatkan käytössä ei ole tarkkoja ohjeita, voit käyttää
sitä juuri sinulle sopivalla tavalla.
Hyppää mukaan Muistimatkalle!

Kuva: Emmi Jormalainen

Ennakointia muistisairaan turvalliseen asumiseen

Lisätietoja Muistimatkasta
sekä Etua-hankkeesta saat
tiina.toikka@sumut.fi

SUMUssa on vuoden 2022 aikana käynnissä Ympäristöministeriön rahoittama muistisairaan turvallisen asumisen
ennakointiin keskittyvä hanke (Etua-hanke). Hanke tuottaa ja jakaa tietoa toimenpiteistä, joita on tehtävä
ennakkoon muistisairaan turvallisen asumisen takaamiseksi. Tavoitteena on lisäksi ennakointitiedon lisääminen ja
asenteisiin vaikuttaminen ammattilaisten keskuudessa.
Hanke järjestää syksyllä 2022 kaksi koulutuswebinaaria ammattilaisille yhdessä Muistiliiton kanssa.
Syksyllä julkaistaan myös tietopaketti, jossa on kooste uusimmasta tiedosta ikääntyneiden asumisen ennakointiin
ja varautumiseen liittyen. Kirjallinen tietopaketti suunnataan SUMUn jäsenille ja muille muistiasioiden kanssa
tekemisissä oleville ammattilaisille. Tietopaketti julkaistaan sähköisessä muodossa, niin että sen voi halutessaan
tulostaa verkosta.
Suomen muistiasiantuntijat ry

Kutsu vuosikokoukseen

Suomen muistiasiantuntijat ry:n
sääntömääräinen vuosikokous järjestetään
tiistaina 24.5.2022 klo 17.00 alkaen SUMUn toimistolla,
osoitteessa Linnoitustie 4B (Alto-talo), 02600 Espoo.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä,
pyydäthän sähköpostitse kokouksen linkin toiminnanjohtajalta
tom.anthoni@sumut.fi viimeistään 23.5.2022.

Tervetuloa vuosikokoukseen !

Tom Anthoni
toiminnanjohtaja
p. 050 348 5068
tom.anthoni@sumut.fi
www.sumut.fi
muistiasiantuntijat
sumu_ry

