
Miten kohdata moninainen ikääntyvä                  
sote- palvelujen käyttäjänä? -webinaaritallenne`2022 

Suomen monikulttuurinen muistikeskus MUKES järjesti tammi-helmikuussa 2022 3-osai-
sen webinaarisarjan Onko muistisairaus sallittu kaikille?   

Webinaarissa keskusteltiin vähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien huomioon ottamisesta 
muuttuvissa vanhuspalveluissa ja uusilla hyvinvointialueilla muistisairauden näkökulmasta.





Tutustu asiantuntijoihin ja aiheisiin tarkemmin täältä: MUKES webinaarin sisältö


HUOM! Webinaarin kansainvälisten vieraiden videot ja videoluennot ovat tekstitetty 
suomeksi. 

Ilmoita organisaationne mukaan täältä  

Webinaaritallenteen ohjelma: 

  

Tarjoamme  
organisaatioille ja työyhteisöille  
3-osaisen webinaaritallenteen  

290,- (yht. 6h)   
Seminaarisarja on katsottavissa 

kuukauden ajan.

https://www.mukes.fi/index.php?page_id=5#4
https://forms.gle/Rf5HwZAEFWYqenzX6


Väestön rakenne muuttuu, olemmeko valmiina  
kohtamaan moninaisia ikääntyviä? 

10 min    Monikulttuurinen muistikeskus MUKES   
   Siiri Jaakson, monikulttuurisen muistityön asiantuntija, puheenjohtaja,  
   Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry, MUKES   

           
30 min     Ikääntymisen monet kasvot – vanhuus uudessa kotimaassa 
        Susanna Lehtovaara, toiminnanjohtaja, Jade yhteisö ry   

10 min     Venäjänkielisen muistisairaan omaishoitajan tarina, video  

30 min     Erikielinen omaishoitoperhe  
        Tuulikki Hakala, maahanmuuttajatyön vastaava kehittäjä,           
   Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry 

30 min      Moninainen ikääntyvä - miten sanoilla luodaan todellisuutta 
        Eva Rönkkö, väitöskirjatutkija, moninaisuustyön suunnittelija,  
        Eläkeläiset ry   
   Yhteenveto        

Kohtaavatko palvelut ikääntyviä yhdenvertaisesti?  

10 min	     Webinaarin avaaminen 

20 min     Digitalisoituvan yhteiskunnan laidoilla:   
  Digitaitojen ja -tuen  edistäminen 
        Hanna Rantala, projektikoordinaattori, DigiOn-hanke, Espoon kaupunki   

15 min    Health literacy, diversity and dementia. videoluento 
        Carolien Smits PhD Strategic adviser Pharos, Dutch Centre of Expertise  
  on Health Disparities Programme Older adults and Heal, (Hollanti) 

30 min    Romaniväestön ikääntyvä sote palveluiden käyttäjänä 
        Päivi Majaniemi, toimistopäällikkö, Suomen Romaniyhdistys ry 

15 min       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)    
   

30.min     Kieli, vuorovaikutus ja muistisairaudet 
        Camilla Lindholm, professori, Tampereen yliopisto 

2. Moninainen ikääntyvä palveluiden 

1. Moninainen ikääntyvä Suomessa



Soveltuvatko muistipalvelut kaikille? 

10 min      Webinaarin avaaminen 
      Äidilläni on muistisairaus, video (Hollanti) 

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

15 min  Muistisairauksien varhainen tunnistaminen kehitysvammaisilla 
      Markus Sundin, johtava psykologi, psykoterapeutti, Vaalijalan    
  kuntayhtymä 

30 min     Muistisairauden diagnosointi erikielisille    
      Kati Juva, dosentti ja neurologian erikoislääkäri 

30 min      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)  

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

Webinaaritallenteiden jakaminen, kopioiminen, tallentaminen ja julkaiseminen on 
kielletty. 

Suomen monikulttuurinen muistikeskus MUKES tietosuojaseloste

3. Muistisairauden diagnosoinnin 
muutostarve

https://mukes.fi/index.php?page_id=22
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