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Oikeus oman tahdon ilmaisemiseen - yleisötapahtuma itsemääräämisoikeudesta ja oikeudellisesta 
ennakoinnista 
 
Sipoon Muisti ry ja Suomen muistiasiantuntijat ry järjestävät yleisötilaisuuden 7.4.2016 klo 13:00 - 17:00 
Juhlatalolla Nikkilässä. Ovet avataan 12:30. 
 
Omien toiveiden mukaisen elämän eläminen on varmasti meidän kaikkien toive. Elämässä kuitenkin sattuu 
ja tapahtuu. Itseä koskevien päätöksien tekemisen vaikeutuessa ennakoinnin merkitys kasvaa. 
Itsemääräämisoikeus ja oikeudellinen ennakointi koskevat meitä kaikkia. Tervetuloa kuulemaan lisää! 
 
Ohjelma: 

 Avauspuheenvuoro. Juha Huotari (Sipoon Muisti ry). Klo 13:00 – 13:15. 
 

 Helena Räsänen (Ikääntyneiden palvelut, Sipoon kunta) esittelee edunvalvontaprojektia ja sen 
vaikutuksia sipoolaisille. Klo 13:15 – 13:45. 
 

 Juristi Vesa Anttila tulee kertomaan edunvalvontavaltuutuksesta. Klo 13:45 – 14:15. 
 

 Muistisairaiden kuoro esiintyy musiikkineuvos Marjukka Riihimäen johdolla. Luvassa on hyvää 
mieltä ja laulua ulkomuistista. Klo 14:30 – 15:00. 
 

 Miten voimme parantaa 193 000 muistisairaan elämänlaatua ja toteuttaa heidän unelmiaan? Mitä 
tehdä, kun herra Alzheimer alkaa sulkea ovea muistiin? Vain käyttäjä tietää, mistä kenkä puristaa. 
Eeva ja Petter (tulkki) Pulkkinen. Petter esittelee kehittämäänsä elämänlaatumallia ja alustaa 
itsemääräämisoikeutta käsittelevää paneelikeskustelua. Tutustu etukäteen: www.elamanlaatu.fi 
Klo 15:50 – 16:15. 

 

 Minä määrään, mutta kuinka se toteutuu? Paneelikeskustelussa käsitellään laajasti itsemääräämis-
oikeutta ja sen toteutumisesta. Panelisteina Ulla Eloniemi-Sulkava (Helsingin yliopisto), Eeva ja 
Petter Pulkkinen (kokemusasiantuntijat) ja myöhemmin vahvistettava osallistuja. Puheenjohtajana 
toimii Helena Räsänen. 16:15 – 17:00. 

 
Kahvitarjoilu ja näyttelyyn tutustuminen väliajalla. Lisäksi paikalla on yrityksiä, yhdistyksiä ja näytteelle 
asettajia. 
 
Sipoon Muisti ry on Muistiliitoon kuuluva jäsenyhdistys, joka pyrkii tukemaan paikallistasolla muistisairaita 
ja heidän omaisiaan sekä edistämään kuntalaisten aivoterveyttä.  
 
Muistisairaan ihmisen edunvalvonta yhteistyönä on Suomen muistiasiantuntijat ry:n hallinnoima ja RAY:n 
rahoittama kehittämisprojekti. Projektin päämääränä on muistisairaan ihmisen oikeuksien, hyvinvoinnin ja 
elämänlaadun vahvistaminen. 
 
Paikka: Juhlatalo, Uudensillantie 39 (Autonavigaattoreissa Vanha vesitorninmäki 1), Nikkilä. 
 
Lisätiedot: 

 Antti Lemetyinen (Sipoon Muisti ry, Sihteeri) antti.lemetyinen@sipoo.fi 040 7262808 

 Juha Huotari (Sipoon Muisti ry, Puheenjohtaja) juha.huotari@sipoo.fi 0505222809 

 Henna Nikumaa (Suomen muistiasiantuntujat ry, Projektipäällikkö) 
henna.nikumaa@muistiasiantuntijat.fi 050 4147706 

http://www.elamanlaatu.fi/

