
Suomen muistiasiantuntijat ry:n 
jäsenristeily suuntaa jälleen

Teoilla tuloksiin – hyvinvointia 
eri elämäntilanteissa  

Tallinnaan!

muistiasiantuntijat.fi

Suomen muistiasiantuntijat ry  l  Fredriksberginkatu 2, 00240 Helsinki
Puhelin: (09) 454 28 48  l  Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Koulutuksen peruutusehdot: Koulutukset, niiden suunnittelu ja toteutus on iso 
prosessi, joka vaatii monen tahon yhteistyötä ja sopimuksia. Tämän vuoksi koulu
tukseen ilmoittautuminen on sitova. Mikäli kuitenkin joudut peruuttamaan osallis
tumisesi, teethän sen hyvissä ajoin. Kahta viikkoa ennen koulutusta tapahtuneesta 
peruutuksesta veloitamme 50 % osallistumismaksusta ja alle seitsemän päivää 
ennen koulutusta tapahtuneesta peruutuksesta perimme 100 % osallistumismak
susta. Mikäli peruutuksesi tulee sairauden vuoksi, pyydämme toimittamaan kopion 
sairauslomatodistuksestasi. Tällöin pidätämme maksetusta osallistumismaksustasi  
50 €. Mikäli et voi osallistua koulutukseen, johon olet ilmoittautunut ja jätät peruutus
ilmoituksen tekemättä, pidätämme koko osallistumismaksun.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 30.9.2014 mennessä: Järjestösihteeri Barbro 
Sjöroos puh (09) 454 2848 tai info @ muistiasiantuntijat.fi  

Mikäli ilmoittaudut osoitteessa muisti asiantuntijat.fi / koulutuskalenteri, laita lisä
tiedot kohtaan syntymäaikasi ja jos sinulla on toive 2 hh kanssasi majoittuvasta 
henkilöstä, ilmoita hänen nimensä. 

Huom! Muistathan, että Viroon matkustettaessa Suomen kansalainen tarvitsee 
mukaansa passin tai poliisin myöntämän henkilökortin.



Sessio 1. Muistisairaus ja monikulttuurisuus  
– oletko valmis muistiammattilaisena? 
Kokemuksia meiltä ja muualta, Urve Jaakkola, 
muistihoitaja ja Siiri Jaakson, muistihoitaja, 
Helsingin Alzheimeryhdistys ry

Sessio 2. Laki itsemääräämisoikeudesta 
tulee huomenna – pohditaan yhdessä,   
Henna Nikumaa, projektijohtaja ja Elina 
Koponen, projektikoordinaattori, Suomen 
muisti asiantuntijat ry

14.15 Kahvit 
14.45 Päätösluento: Hyvissä työpaikoissa on vetovoimaa – mistä se syntyy, 
 Helena Räsänen, vanhustyön päällikkö, hallituksen puheenjohtaja, Suomen  
 muistiasiantuntijat ry 
15.30 Päivän päätös ja siirtyminen bussilla kohti laivaterminaalia
16.30 M/S Star lähtee Tallinnasta 
18.30 M/S Star saapuu Helsingin Länsisatamaan 

Hyvää kotimatkaa!

Järjestäjä: Suomen muistiasiantuntijat ry, Fredriksberginkatu 2, 00240 Helsinki

Aika: Torstai  perjantai 30.–31.10.2014

Paikka: Hotell Tallink Spa & Conference, Tallinna  

Hinta: 1 h huoneessa 298 €, 2 h huoneessa 258 €  

Hinta sisältää: Laivamatkat, majoituksen, ohjelmaan merkityt tarjoilut, asiantuntija
luennot 9½ h, materiaalin sekä bussikuljetukset Tallinnan satamasta hotellille ja takaisin 

Tänä vuonna puhutaan siitä, että pienilläkin teoilla saa aikaan suuria tuloksia ja vaikutuk
sia hyvinvointiin. Miten voi tukea eri elämäntilanteissa olevien muistisairaiden ihmisten 
hyvinvointia, jopa onnellisuutta? Mitä uutta tutkimukset kertovat? Kuvittelemmeko 
kanssa ihmisen elämästä niin paljon, mutta tiedämme niin vähän? Miten kunnioittaa 
kunkin omannäköistä elämää ja itsemääräämisoikeutta? Millainen on hyvinvointia ja 
onnellisuutta tukeva vetovoimainen työpaikka?

30.10. Torstai – tuoksuja ja tunteita   
Lähtö 
12.30 Kokoontuminen Helsingin Länsisatamassa ja lippujen jako
13.30 M/S Star lähtee kohti Tallinnaa
15.30 Saapuminen Tallinnaan ja bussikuljetus Hotell Tallink Spa & Conference 

Kokoustila: Galaxy 1 + Galaxy 2
16.30 Tervetuloa     
16.35 Tuoksujen ihmeellinen maailma: miten tuoksut vaikuttavat aivoihin, 
 Jari Tuominen, FT, Kenzen Oy 
18.00 Oletko onnellinen? Muistisairaudet ja onnellisuus, Raimo Sulkava, 
 geriatrian professori, neurologian erikoislääkäri 
19.30 Hotellihuoneet käyttöön
20.15 Illallinen

Vapaata ohjelmaa

31.10. Perjantai – erilaisia elämäntilanteita
Hotelliaamiainen

8.30 Arki ympärivuorokautisessa hoitopaikassa – tuloksia kehittämistyöstä, 
 Elina Lukumies, lähihoitaja, hallituksen jäsen, Suomen muistiasiantuntijat ry    
9.30 Yksinasuva muistisairas nainen – taitoa ja tahdonvoimaa avuttomuuden  
 sijaan, Elisa Virkola, YTT, tutkija  
10.30 Omatoiminen tutustuminen Tallinnaan, huoneiden luovutus 
11.45 Lounas
12.45 Rinnakkaissessiot

– hyvinvointia eri elämäntilanteissa  

Teoilla tuloksiin

Tule mukaan erinomaisen palautteen 
saaneelle jäsen risteilylle! Tule verkottumaan 

muiden muisti asiantuntijoiden kanssa 
hyvässä seurassa! Tervetuloa!

Ilmoittautumisohjeet


