
MUISTINEUVOLA 
IKAALINEN 
SILKINTIE 3, 39501 IKAALINEN PUH. 044-7306184 

PALVELU 

Muistineuvolan toimintaan kuuluu muisti- ja toimintakykytestit, 
neuvonta, ohjaus ja jatkoseuranta.  Muistineuvolaan voi ottaa yhteyttä, 
jos on huoli omasta tai läheisen muistista. Muistineuvolan vastaanotto 
toimii ajanvarauksella ilman lähetettä. Muistihoitajalla käynnit ovat 
maksuttomia. Muistihoitajan tekemien alustavien tutkimusten jälkeen 
asiakas ohjataan tarvittaessa lääkärin tai geriatrin vastaanotolle 
jatkotutkimuksiin. Teemme myös kotikäyntejä.Muistineuvola toimii 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kuten  Pirkanmaan Muistiyhdistys ry. 
Muistineuvolan toiminnan tavoitteisiin kuuluu aivoterveyttä  
ennaltaehkäisevä työ sekä myönteisen asennoitumisen edistäminen 
muistisairauksiin.  

AVOINNA JA SIJAINTI 

Muistineuvola on avoinna maanantaisin ja perjantaisin klo 
8.00-16.00. Muistineuvola sijaitsee SOTE-keskuksen alakerrassa, 
kuntoutuksen kanssa samalla käytävällä. 

Tarvittaessa vastaanotto myös erikseen sovittuna Tevaniemen 
toimintakeskuksessa Luhalahdentie 756 B, 39590 Tevaniemi. Puh. 
044-730 6415. 



Minun elämäni yhtenä johtotähtenä on ollut: kun unohtaa sen, 
mitä ei voi muuttaa, on onnellinen. 

- Arvo Ylppö 

!  

MUISTIHOITAJA JA ASIAKASOHJAAJA TAVOITETTAVISSA 

Muistihoitaja  Paula Piilola, jonka tavoittaa muistineuvolasta Ma/Pe 
ja Tevaniemen päivätoiminnasta Ke-To. Puhelimitse arkisin klo 
8.00-16.00 takaisin soittopalveluna. Puh.044-730 6184 

Asiakasohjaaja Leena Nuora puh. 044-730 1361 ajanvarauksella 
palvelutarpeen arviointi. 
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TOIMINTA 

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry  

- Muistikahvila kokoontuu 1xkk Jyllinkotien  ravintolassa Sofiassa 
(Oivassa ilmoitus) 

- Muistitori 1xkk Tevaniemi Toimintakeskus (luennot, 
tiedottaminen) Luhalahdentie 756 A 

- Vertaisryhmä muistisairausdiagnoosin  saaneille ja heidän 
läheisilleen (ryhmissä eri vetäjät). 1kk Jyllinkodit, Ravintola Sofia. 

Nettisivusto: muistineuvola1.simplesite.com 

Päivätoiminta: Tevaniemen Toimintaksekus Ke-To, Perjantaisin 
Toivolasaarikoti 

- kuljetus              7e 

- Aamiainen 

- Lounas 

- Sauna (toivolansaaressa ei saunotuksia) 

- Pyykki (Toimintakeskus) 

- Ohjelma (muistikuntoutus myös) 

            Yhteensä 28 e (päivän sisältö ja kuljetus), Osapäivä 12 e 
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Kulttuurikahvila Tevaniemi Toimintakeskus (tauolla) 

- joka kuukauden viimeinen torstai klo 13-14.30 

- Ei edellytä pöivätoiminnan asiakkuutta 

- Esityksiä, esitelmiä, historiaa, taidetta, musiikkia 

- Kahvi 

- Maksuton tilaisuus 

YHTEYSTIETOJA 

Muistihoitaja      puh. 044-730 6184 

Asiakasohjaaja         Leena Nuora  puh. 044-730 1361 

Tevaniemi päivätoiminta   puh. 044-730 6415 

Optimoija kotikäyntien järjestely  puh. 044-730 1531 

Päivystävä sairaanhoitaja   puh. 044-730  1414  

                                                  

                                              

    KIITOS 
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Ole rohkeasti yhteydessä ! 
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- lepää 

- Syö terveellisesti 

- Liiku 

- Nauti elämästä 

- Ole jouten 
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