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	 Seminaarin	ohjelma
  9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

  9.30  Päivän avaus 
 Seminaarin puheenjohtajana Tarja Kuntsi, suunnittelija,  
 Suomen muistiasiantuntijat ry 
 ETNIMU-projektin esittely, Siiri Jaakson, projektipäällikkö,  
 Suomen muistiasiantuntijat ry

  9.45–10.15  Aivoterveyden edistäminen, Finger-projekti 
 Tiia Ngandu, LT, asiantuntijalääkäri

10.30–11.00  Monikulttuurinen muistisairas vastaanotolla  
 Kati Juva, dosentti, neurologian erikoislääkäri

11.15–12.00  Kulttuurisensitiivisyys ja kohtaaminen 
 Eva Rönkkö, monikulttuurisuustyön suunnittelija,  
 Eläkeläiset ry

12.00–13.00 Lounas/Verkostointi 

13.00–13.45 Käytännön kokemuksia Hollannista – ENIEC verkosto 
 Jennifer R. van den Broeke, projektipäällikkö 
 Pharos (Dutch Centre of Expertise on Health Disparities)

13.45–14.15 Kahvi

14.15–15.45 ETNIMU-projekti 2015-2017 
 Siiri Jaakson, projektipäällikkö 
 Urve Jaakkola, projektikoordinaattori 
 Projektiin osallistuneiden etnistaustaisten ryhmien edustajat

15.45–16.00 Päivän yhteenveto

Tilaisuus on maksuton. Lämpimästi tervetuloa! 
Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen info@muistiasiantuntijat.fi 
tai muistiasiantuntijat.fi/koulutuskalenteri

Seuraa projektia www.muistiasiantuntijat.fi/etnimu

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Siiri Jaakson puh. 050 4095 199 tai  
siiri.jaakson@muistiasiantuntijat.fi

ETNIMU-projektin	seminaari
UNOHTAMISTA KAIKILLA KIELILLÄ

Etnistaustaiset ikääntyneet ihmiset ja aivoterveyden edistäminen
torstaina 24.11.2016 klo 9–16 

Ent. lääninhallituksen talon Auditorio, Ratapihantie 9, Helsinki (Pasila) 

ETNIMU-projekti   
Muistisairaus on samanlainen kaikilla, riippumatta 
maasta, jossa olet syntynyt tai kielestä, jota puhut. 
Iäkkäiden maahanmuuttajien määrä tulee kasva-
maan. Muistisairaus erikielisillä etenee kuitenkin 
samalla tavalla kuin kantaväestöllä. Etnistaustais-
ten iäkkäiden tarpeiden huomioon ottaminen jo 
muistisairauden ennaltaehkäisevässä vaiheessa 
kaipaa asiantuntijuutta. Sosiaali- ja terveysalalla 
tarvitaan osaamista, jotta monikuttuurisuus huo-
mioidaan palveluissa yhä paremmin.

ETNIMU-projekti kehittää viron-, venäjän- ja 
soma linkielisille sekä romaniväestön ikääntyville 
ja heidän läheisilleen sopivaa muistikuntoutusta, 
asiakaslähtöisiä matalan kynnyksen palveluja ja 
ryhmätoimintaa.

Projektin tavoitteena on edistää etnistaustaisten 
iäkkäiden tietoisuutta omasta aivoterveydestä 
heidän äidinkielellään. Lisäksi tavoitteena on vah-
vistaa ammattilaisten monikulttuurista osaamista. 
Projektissa kehitetäänkin kulttuurisensitiivinen 
toimintamalli sosiaali- ja terveysalan ammattilai-
sille. Projektissa myös levitetään valtakunnallisesti 
kurssitoimintojen kautta saatuja kokemuksia ja tu-
loksia sote-ammattilaisille sekä alan opiskelijoille.

Suomessa on 5,5 miljoonaa  
ihmistä, joista
> 200 000:lla on tiedonkäsittelyn lievää  
 heikentymistä          
> 193 000:lla on etenevä muistisairaus
 
Lisäksi Suomessa on 310 000  
vieraskielistä ihmistä, joista
> 11 200:lla on tiedonkäsittelyn lievää  
 heikentymistä
>  10 900:lla on etenevä muistisairaus
(Laskettu sama prosenttiosuus kuin koko väestössä.)

http://muistiasiantuntijat.fi/koulutus.php?sid=53&src=koulutuskalenteri&udpview=koulutus

