
 

Kuntavaalit 2021
HYVÄÄ ELÄMÄÄ MUISTIYSTÄVÄLLISESSÄ KUNNASSA

Muistiystävällisessä kunnassa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen 
ohjaa keskeisesti kaikkea kunnallista päätöksentekoa. Muistisairaudet ovat taloudellisesti 
merkittävä haaste nyt ja erityisesti tulevaisuudessa. Kunnat voivat tehdä taloudellisesti 
järkeviä ja inhimillisesti oikeita valintoja panostamalla muistisairauksien ennaltaehkäisyyn 
sekä muistisairaiden ihmisten laadukkaaseen kuntoutukseen, hoitoon ja heidän läheistensä 
tukemiseen.

KÄÄNNÄ JA OTA KÄYTTÖÖN HYVÄT KÄYTÄNNÖT! Muistiyhdistykset ja Muistiluotsi 
asiantuntija- ja tukikeskukset ovat kehittäneet monia hyviä malleja sekä materiaaleja 

muistisairaiden ja läheisten hyvinvoinnin edistämiseksi kaikkien käyttöön. 
Tämän listan avulla voit hyödyntää ne oman kuntasi ja kuntalaistesi hyvinvoinnin edistämiseen. 

YHDISTYKSET ovat 
kunnan voimavara hyvin-
voinnin ja terveyden edis-
tä misessä, muisti sairaiden 
ihmisten ja heidän läheis-
tensä tukemisessa sekä 
palveluiden tuottamisessa. 

MUISTIYHDISTYKSET 
JA MUISTILUOTSI-
KESKUKSET tarjoavat 
avointa ja maksutonta 
ammattilaisten ohjausta ja 
neuvontaa, vertaistukea 
sekä vapaaehtoisten apua. 

YHTEISTYÖLLÄ 
suunnitellen ja tehden 
voidaan varmistaa, 
että muistiystävällisessä 
kunnassa eletään 
hyvää elämää myös 
tulevaisuudessa. 



 

Lisätietoa: www.muistiliitto.fi

MUISTIYHDISTYSTEN TARJOAMAA TIETOA JA 
MATERIAALEJA KUNTIEN KÄYTTÖÖN

Yhdistykset ovat kunnan voimavara hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, 
muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä tukemisessa sekä palveluiden 
tuottamisessa. 

 Muistiyhdistysten ja Muistiluotsikeskusten ohjaus-, neuvonta-, ryhmä- ja 
 palvelutoiminta löytyy osoitteesta www.muistiliitto.fi, www.muistiluotsi.fi

 Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus alueen muistiyhdistykseen tapahtuu sujuvasti 
 sähköisellä tai paperisella yhteydenottolomakkeella

 Ymmärrystä muistisairauksista voidaan edistää www.muistikummi.fi sivuston avulla                                                                                                         
                       

Muistisairauksien ennaltaehkäisy ja sairauden tunnistaminen ajoissa 
kannattaa. 

 Todennäköisyyttä sairastua muistisairauteen voidaan arvioida THL:n ja Itä-Suomen 
 yliopiston CAIDE-tutkimuksessa kehitetyn muistisairauden riskitestin avulla.

 Muistipuisto on helppokäyttöinen ja innostava verkkosivusto, joka sisältää 
 aivoterveyttä tukevaa tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä

 Kognitiivisen ergonomian huoneentaululla työyhteisöissä pidetään huolta 
 aivoterveydestä

 Hyödynnä muistiyhdistyksen eri kielillä tuottamaa materiaalia sekä videoita 
 oman alueesi kielivähemmistöjen aivoterveyden edistämiseen                                                  
                                                       

Pidetään hyvää huolta muistisairaista ihmisistä ja heidän omaisistaan.

 Muistiperheiden turvallisuutta edistää kodin turvallisuuden tarkistuslista, video ja opas

 Omaisten jaksamista tuetaan omaishoitaja- ja muistiyhdistysten järjestämillä 
 OmaisOivan ja MuistiOvet-valmennuksilla

 Hyvää hoitoa kotihoidossa, palveluasumisessa sekä ympärivuorokautisessa hoidossa 
 edistää Hyvän hoidon kriteeristö ja sen sähköinen työkirja                                         

http://www.muistiliitto.fi
http://www.muistiluotsi.fi
http://www.muistikummi.fi
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/caide
https://www.muistiliitto.fi/application/files/9015/7857/8056/Riskitesti_2013_fontti_helsinki.pdf
http://www.muistipuisto.fi
https://www.muistiliitto.fi/application/files/4815/4047/2454/KognErgHuoneentaulu_WEB.pdf
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/muistiyhdistys-lahellasi/muistiyhdistykset/salon-muistiyhdistys-ry/tietopankki/Loppuraportit
https://www.muistiturku.fi/media/filer_public/4c/4d/4c4d56f0-0e7a-41a0-8056-c05c08ce0fe9/tarkistuslista_turvallisuus_kotona_2018.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC4J13jyqFRzzGc4oranyyoQ
https://www.muistiturku.fi/media/filer_public/47/94/4794435c-516e-4d97-aa7f-4bbbc1b7a12b/turvallisia_vuosia_muistiperheille_selkokielella.pdf
https://omaishoitajat.fi/liiton-toiminta/liiton-toimintamuodot/omaisoiva-toiminta/
https://omaishoitajat.fi/omaishoitajalle/ovet-valmennus/
https://www.muistiliitto.fi/application/files/9916/0611/1963/Hyvan_hoidon_kriteeristo_tyokirja_tulostettavajasaavutettava_2020pdf.pdf
https://muistiliitto.vuolearning.fi/login/hyvaen-hoidon-kriteeristoe

