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(klikkaamalla ja vastaamalla kyselyyn
hyväksytte sen,että vastauksenne tulevat
ainoastaan meidän tutkijoiden ja Pohjois-
Savon Muisti ry:n käyttöön ja ne käsitellään
luottamuksellisesti eikä henkilötietonne tule
missään vaiheessa esille.)
 

https://tuokio.muistikummit.fi/
 
Muistiystävällisenä tekona haastamme
teidät haastamaan tuttavanne ja ystävänne
mukaan tekemään muistikummituokio
verkossa!
 

Linkkivinkkejä:
Muistisairaiden ja heidän läheisten
kokemuksia
sosiaali- ja terveyspalveluiden
saatavuudesta
Pohjois-Savon alueella

Kyselytytkimus

TIEDOTE KYSELYTUTKIMUKSEEN OSALLISTUVILLE 
 
Olemme Savonia-ammattikorkeakoulun
sairaanhoitajaopiskelijoita ja teemme
opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena on selvittää
muistisairaiden ja heidän läheistensä kokemuksia
sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudesta
Pohjois-Savon alueella.
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kyselytutkimuksen
perusteella tuoda kehittämisehdotuksia palveluiden
kehittämiseksi. 
Toivomme, että osallistuisitte kyselytutkimukseen,
sillä teidän vastauksenne on tärkeä. 
 
Vastauksenne tulevat ainoastaan meidän tutkijoiden
ja Pohjois-Savon Muisti ry:n käyttöön ja ne
käsitellään luottamuksellisesti eikä henkilötietonne
tule missään vaiheessa esille. 
Opinnäytetyön valmistuttua vastaukset arkistoidaan
Pohjois-Savon Muisti ry:n käytäntöjen mukaisesti.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 
 
Kiittäen,
Anna Laatikainen (anna.laatikainen2@edu.savonia.fi)
ja 
Emmi Korhonen (emmi.korhonen3@edu.savonia.fi)

Muistiystävällisiä tekoja 
-vain vaikuttamalla saadaan muutoksia -
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https://q.surveypal.com/Kysely-
muistisaurauteen-

sairastuneelle-ja-hanen-
laheiselleen

https://tuokio.muistikummit.fi/
https://q.surveypal.com/Kysely-muistisaurauteen-sairastuneelle-ja-hanen-laheiselleen


Jos haluat uutiskirjeeseen linkki-
vinkkejä tai juttua jostain itselle
merkityksellisestä asiasta, kerro siitä!

Yhteystiedot:
psmuisti.fi

Kuinka toteuttaa
muistiystävällisiä tekoja?

vertaistoiminnanohjaaja Tarja Kesälahti

Toteutanko minä arjessani jo nyt muistiystävällisiä
tekoja, onko ne tarkoinharkittuja tekoja, vai teenkö
niitä jo ihan huomaamattani?
Tässä uutiskirjeessä muutamia vaihtoehtoja, kuinka
voit tehdä muistiystävällisiä tekioja.
 
Sairaanhoito-opiskelijat tekevät yhteistyössä Pohjois-
Savon Muistin kanssa tutkimusta siitä, miten
muistisairaan hoitopolku toimii. Osallistumalla kyselyyn
tuot arvokasta tietoa kehittämisenpaikoista.
Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, mihin suuntaan
muistiystävällinen palvelupolku etenee tässä maassa.
Vastaamalla annat äänesi kuuluviin.
 
Muistiystävällinen teko on myös itsestä huolehtiminen.
Muistin eväät hanke järjestää webinaarin, jossa
nostetaan esille ravitsemukseen liittyviä asioita. Myös
aivomme tarvitsevat toimiakseen oikeanlaista ravintoa.
Tule ihmeessä kuulolle ja poimi itsellesi sopivia vinkkejä
arjen ruokarumbaa helpottamaan.
 
Muistikummeina voimme jokainen tehdä
muistiystävällisiä tekoja. Pieniä tai suuria, ei sen väliä.
Muistikummilähettiläiden pitämiä muistikummituokioita
on järjestetty jo monella paikkakunnalla ympäri
Pohjois-Savoa. Näin poikkeusoloina muistikummituokion
voi käydä tekemässä myös verkossa ihan omaan
tahtiin ja ajan kanssa. Tekemällä muistikummituokio
osiot, saat tietoa ja voit ehkä kokea jopa oivalluksia
siitä, millaista on kun muistisairaus koputtaa oveen ja
astuu sisään.
 
Nappaa näistä vinkeistä joku tai nappaa kaikki.
Koskaan ei ole liian myöhäistä kiinnittää huomiota
omaan muistiystävälliseen toimintaan.
Pidetään huolta itsestämme ja muista!

http://psmuisti.fi/


Muistiystävällistä on myös
leikkimielisyys, tässä yksi linkkivinkki
kevätbongaukseen;

Mutta toisaalta .....

https://www.luontosivusto.fi/kevat/tekemis
en-iloa/kevatbingo/
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