
Onko muistisairaus sallittu kaikille? -webinaari 

Olemmeko valmiina kohtaaman eri kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluvia, muistihäi-
riöistä kärsiviä ikääntyviä tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä? 

3-osaisessa webinaarissa keskustelemme vähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien 
huomioon ottamisesta muuttuvissa vanhuspalveluissa ja uusilla sote-alueilla muisti-
sairauden näkökulmasta. 

Aika:   20.1.2022 klo 10.00–12.00  Moninainen ikääntyvä Suomessa 
          27.1.2022 klo 10.00–12.00        Moninainen ikääntyvä palveluiden sokkeloissa 
              3.2.2022 klo 10.00–12.00          Muistisairauden diagnosoinnin muutostarve 

Paikka: Zoom 

Hinta, valitse sopivin:     120 euroa kaikki kolme webinaaria 
        90 euroa kaksi vapaavalintaista webinaaria 
        50 euroa yksi vapaavalintainen webinaari 

Webinaarin osallistujat saavat käytännön työkaluja moninaisen, muistihäiriöistä kärsi-
vän ikääntyvän kohtaamiseen ja hänen tukemiseensa muistisairauden alkukartoituk-
sen prosessissa. 

Ilmoittaudu webinaarin täyttämällä ilmoittautumislomake. Lähetämme sinulle edelli-
senä päivänä linkin, jonka kautta voit osallistua webinaarin.  

Ilmoittaudu mukaan > 

HUOM! Kaikki videot ja videoluennot ovat tekstitetty suomeksi.  

Voit katsoa webinaarin jälkikäteen tallenteena. Tallenne on käytössäsi yhden viikon 
ajan.  

Suomen monikulttuurinen muistikeskus pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin. 

  

https://forms.gle/3XgJhSUXzq6pMxku5


Ohjelma: 

Väestön rakenne muuttuu, olemmeko valmiina kohtamaan moninaisia ikääntyviä? 
to 20.01.2022 klo 10.00-12.00 

10.00–10.10.  Monikulttuurinen muistikeskus MUKESin terveiset 
                  Siiri Jaakson, monikulttuurisen muistityön asiantuntija, puheenjohtaja,  
   Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry, MUKES   
           

10.10–10.40    Ikääntymisen monet kasvot – vanhuus uudessa kotimaassa 
        Susanna Lehtovaara, toiminnanjohtaja, Jade yhteisö ry   

10.40–11.50    Venäjänkielisen muistisairaan omaishoitajan tarina, video  

10.50–11.20    Erikielinen omaishoitoperhe  
        Tuulikki Hakala, maahanmuuttajatyön vastaava kehittäjä,           
  Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry 

11.20–12.00    Moninainen ikääntyvä - miten sanoilla luodaan todellisuutta 
        Eva Rönkkö, väitöskirjatutkija, moninaisuustyön suunnittelija,  
        Eläkeläiset ry             

Kohtaavatko palvelut ikääntyviä yhdenvertaisesti?  
to 27.1.2022 klo 10.00-12.00  

10.00–10.10    Webinaarin avaaminen 

10.10–10.30    Digitalisoituvan yhteiskunnan laidoilla: Digitaitojen ja -tuen    
  edistäminen 
        Hanna Rantala, projektikoordinaattori, DigiOn-hanke, Espoon kaupunki   

10.30–10.45    Health literacy and diversity, how does that influence your work in   
  dementia care? videoluento 

        dr. Jennifer van den Broeke, Coordinator Elderly and Health Program at               
  Pharos, ENIEC board member, (Hollanti) 

10.45–11.15   Romaniväestön ikääntyvä sote palveluiden käyttäjänä 
        Päivi Majaniemi, toimistopäällikkö, Suomen Romaniyhdistys ry 

11.15–11.30      Interpreter-mediated dementia assessment of minority ethnic people.  
  Challenges and developments. videoluento 

        Charlotta Plejert, associate professor, Department of Biomedical and  
       Clinical Sciences, Division of Sensory Organs and Communication,   
  Linköping University, (Ruotsi)    
   

11.30–12.00    Kieli, vuorovaikutus ja muistisairaudet 
        Camilla Lindholm, professori, Tampereen yliopisto 

1. Moninainen ikääntyvä Suomessa

2. Moninainen ikääntyvä palveluiden sokkeloissa



Soveltuvatko muistipalvelut kaikille? 
to 3.2.2022 klo 10.00-12.00 

10.00–10.10     Webinaarin avaaminen 
      Äidilläni on muistisairaus, video (Hollanti) 

10.10–10.25    ”Anteeksi, mutta en taida nyt muistaa.” Kuulon testaus osaksi  
  kognitiivisen toimintakyvyn kartoitusta.  
  Maarit Honkasola, TtM,ft, asiantuntija Kuule ja muista -hanke. 
  Kuuloliitto ry 

10.25–10.40.   Muistisairauksien varhainen tunnistaminen kehitysvammaisilla 
      Markus Sundin, johtava psykologi, psykoterapeutti, Vaalijalan    
  kuntayhtymä 

10.40–11.10    Muistisairauden diagnosointi erikielisille    
      Kati Juva, dosentti ja neurologian erikoislääkäri 

11.10–11.40     Assesment of dementia in multicultural populations, videoluento  
                  T. Rune Nielsen, neuropsychologist, PhD, senior researcher 
     Danish Dementia Research Centre, Copenhagen University Hospital,  
  Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark (Tanska)  

11.40–12.00   Monikulttuurinen muistityö osaksi sote palvelujen kokonaisuutta 
           Siiri Jaakson, monikulttuurisen muistityön asiantuntija, puheenjohtaja,  
  Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry, MUKES             
       
  Kiitokset ja yhteenveto, MUKES 

Peruutusehdot: 
Peruutukset ja muutokset on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse info@mukes.fi 
• Webinaarin osallistuminen on peruttava viimeistään 2 vrk ennen tapahtumaa. Sen 

jälkeen perutuista ilmoittautumisista peritään toimistokulut 30 eur. 
• Mikäli osallistuminen perutaan myöhemmin kuin 24 tuntia ennen webinaaria, on jär-

jestäjällä oikeus pidättää koko webinaarin hinta. 
Jos et itse pääse paikalle, voit siirtää osallistumisen kollegallesi. 

Tarjoukset: 
• Osallistu ryhmänä: Neljä osallistujaa samasta organisaatiosta kolmen hinnalla!  
• Webinaarissa osallistujilla on mahdollisuus saada MUKES henkilöjäsenyys vuodelle 

2022 ilmaiseksi. Lue täältä lisää MUKES henkilöjäseneduista. 
• Osallistujien kesken arvomme 2 kpl Alzheimer Europe julkaisuja: "The development 

of intercultural care and support for people with dementia from minority ethnic 
groups" Arvonnan voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 

Webinaaritallenteiden jakaminen, kopioiminen, tallentaminen ja julkaiseminen on 
kielletty. 

Suomen monikulttuurinen muistikeskus MUKES tietosuojaseloste

3. Muistisairauden diagnosoinnin muutostarve

mailto:info@mukes.fi?subject=Peruutus
https://www.mukes.fi/index.php?page_id=9
https://mukes.fi/index.php?page_id=22

	Onko muistisairaus sallittu kaikille? -webinaari
	Olemmeko valmiina kohtaaman eri kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluvia, muistihäiriöistä kärsiviä ikääntyviä tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä?

	Ilmoittaudu mukaan >
	Ohjelma:
	1. Moninainen ikääntyvä Suomessa
	Väestön rakenne muuttuu, olemmeko valmiina kohtamaan moninaisia ikääntyviä?
	2. Moninainen ikääntyvä palveluiden sokkeloissa
	Kohtaavatko palvelut ikääntyviä yhdenvertaisesti?
	to 27.1.2022 klo 10.00-12.00
	Soveltuvatko muistipalvelut kaikille?

	3. Muistisairauden diagnosoinnin muutostarve
	to 3.2.2022 klo 10.00-12.00


