
 
 

MUISTISAIRAAN KOHTAAMINEN  
12.–13.2.2019 | Crowne Plaza, Helsinki 

Muistisairaan ihmisen kohtaaminen voi joskus tuntua haasteelliselta. Muistisairas kärsii usein 
kommunikaatiovaikeuksista ja sairastuneen käytös voi hetkittäin olla hallitsematonta, jopa estotonta tai aggressiivista. 
Koulutuksessa tarkastelemme hoitohenkilökunnan arjen haasteita, eli miten luoda oikea kontakti muistisairaaseen ja 
tunnistaa muistisairaan tarpeet. Mietimme muistisairaan käyttäytymisen syitä ja saamme ratkaisuja arjen 
ongelmatilanteisiin ja vaativiin kohtaamisiin. Koulutus on kohdistettu hoitohenkilökunnalle, joka työskentelee 
keskivaikeista ja vaikeista muistisairauksista kärsivien kanssa. 

Koulutuksen aikana käymme läpi myös lääkkeettömiä hoitokeinoja, muistisairaan kipua ja apukeinoja sen 
tunnistamiseen sekä miten kommunikoida kun muistisairas on kadottanut sanat. Opimme myös, miten 
ennaltaehkäistä aggressiot ja miten luodaan turvallinen ympäristö – niin hoitajalle kuin muistisairaallekin. 

Sijainti Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, 00100 Helsinki 
 
Hinnat 

Early Bird 19.10. asti Etuhinta 14.01. asti Normaalihinta 12.2. asti 

391 € ja alv. 414 € ja alv. 440 € ja alv. 

Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen 
saatuamme. 

Peruutus- ja muutosehdot 
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan vähintään 10 päivää ennen tapahtuman alkua, veloitamme toimistokuluina 15 % 
+ ALV tapahtuman hinnasta. Tämän jälkeen osallistumismaksu veloitetaan täysimääräisenä. Peruutus tulee tehdä 
kirjallisesti. 

Edumar Oy 
Fredrikinkatu 20 b 
00120 Helsinki  
www.edumar.fi    
 

Koulutussuunnittelu 
marttiina.saksa@edumar.fi 
+358 40 450 3352  

Myynti ja ryhmätarjoukset 
merja.laaksonen@edumar.fi 
+358 45 661 8998 

 

http://www.edumar.fi/


TIISTAI 12.2.2019  
 
9:00-9:30 Tervetuloa koulutukseen! Kahvi, pientä suolaista & hedelmiä 

9:30 – 9:35 Päivien avaus ja puheenjohtajan alkusanat 
 

9:35 -10:25 Psykoterapeuttisen hoidon toteutumisen edellytykset  

• Työyhteisön sitoutuminen kokonaisvaltaiseen hoito-ideologiaan  

• Hoitajan itsetuntemus ja tunnetaidot 
 
Sanna Aavaluoma 
Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja muistiasiantuntija, psykoterapeutti 
Suhteessa Oy  

 
10:25 – 10:40 Tauko 

10:40 – 11:30  Psykoterapeuttisen hoivan elementit  
turvallisuuden luominen, kannattelu, läsnäolo, toivon ylläpitäminen, tunteiden vahvistaminen, 
osallistaminen, sanoittaminen, rauhoittaminen, elämyksellisyys, hoidollinen kosketus, 
seksuaalisuuden vahvistaminen, kuoleman hyväksyminen 
 
Sanna Aavaluoma 
Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, muistiasiantuntija, psykoterapeutti 
Suhteessa Oy  
 

11:30 – 12:30 Lounas  
 

12:30-13:15 Teknologia apuun! Innovaatiot muistisairaan hoitotyön tukena  
Mukana mm. Sävelsirkku  

Sävelsirkku on vanhusten hoitoon tarkoitettu musiikki- ja muistelusovellus, joka antaa 
mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti vanhuksen kohtaamiseen.  Sävelsirkun käytön 
vaikutus näkyy asukkaiden toimintakyvyssä, mielenvirkeydessä ja hoitomyönteisyydessä. 
Käytösoireista kärsivien asukkaiden levottomuutta pystytään myös helpottamaan 
rauhoittavilla ohjelmilla, osana lääkkeetöntä hoitoa. 

Eija Lämsä 
Toimitusjohtaja 
Sentina Oy 

 
13:15-14:00 Miten kohdata aggressiivinen, sekava tai levoton vanhus – Työkaluja ja neuvoja 

rauhanomaiseen ja positiiviseen kohtaamiseen 

• Muistisairaan kohtaaminen  

• Eskalaatioprosessi 

MAPA® haastavat tilanteet vanhuspalvelussa: koulutusta vanhusten haasteellisen käytöksen 
ennaltaehkäisyyn ja hallintaan Kouluttaja johdattaa osallistujat Mapan maailmaan, joka antaa 
valmiuksia haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä tilanteiden ennakointiin. MAPA® 
(Management of Actual or Potential Aggression) – Haasteellisen käyttäytymisen 
ennaltaehkäisy ja hallinta -menetelmä on kehitetty Englannissa ja lisenssin omistaa 
kansainvälinen CPI, Crisis Prevention Institute Inc. Koulutus perustuu Yhdysvalloissa 
kehitettyyn Dementia Capable Care malliin. Koulutus on räätälöity erityisesti vanhusten kanssa 
työskentelevälle henkilöstölle. Koulutuksessa perehdytään haasteellisten tilanteiden 



ennaltaehkäisyyn ja hallintaan tukemalla vanhuksen parasta toimintakykyä dementian eri 
vaiheissa.  

Nina Tjurin 
Psykiatrinen sairaanhoitaja, 20 vuoden kokemus vaikeasti käytöshäiriöisten dementiaa 
sairastavien vanhusten osastolta. Erityistason Mapakouluttaja Suomen mapa® keskus 
 

14:00 – 14:25 Kahvitauko  
 

14:25 – 15:10 
 

Pelon ja ahdistuneisuuden ilmentymät  

• Irrottautuminen toisen otteesta turvallisesti 
 
Koulutuksen aikana teemme harjoituksia ryhmissä tunnistaen dementian tasoja ja etsien 
keinoja toimintakyvyn vahvistamiseen. Koulutus antaa henkilöstölle vuorovaikutuksen, 
päätöksenteon ja jälkipurkamisen välineitä sekä perehdyttää hyviin käytäntöihin 
dementiapotilaan hoidossa. Lisäksi se sisältää menetelmiä vanhusten turvalliseen fyysiseen 
ohjaukseen ja haitallisen käytöksen rajoittamiseen 
 
Nina Tjurin 
Psykiatrinen sairaanhoitaja, 20 vuoden kokemus vaikeasti käytöshäiriöisten dementiaa 
sairastavien vanhusten osastolta. Erityistason Mapakouluttaja Suomen mapa® keskus 
 

15:10-15:20           Yhteenveto, keskustelua ja päivä päättyy  

 

KESKIVIIKKO 13.2.2019 
 
8:30 – 9:00 
 

Tervetuloa! Kahvi, pientä suolaista & hedelmiä 
 

9:00 – 9:05 Päivän avaus ja puheenjohtajan alkusanat 
 

9:05 – 10:30 Muistipotilaan lääkkeetön hoito  
 
Käytösoireita on kaikissa muistisairauden vaiheissa, mutta vaikeimmillaan ne ovat sairauden 
keskivaikeassa ja vaikeassa vaiheessa. Käytösoireet ovat inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti 
merkittävä oireryhmä. Niistä kärsii lähes jokainen muistisairas ihminen jossain sairauden 
vaiheessa. 

 

• Mitä kuuluu lääkkeettömään hoitoon? 

• Mitä sinä voisit ottaa käyttöön omalla työpaikallasi? 

• Käytännön esimerkkejä lääkkeettömästä hoidosta 
 
Ulla Eloniemi-Sulkava 
gerontologian dosentti, erikoissairaanhoitaja 
AmiaAkatemia, Amialife  
 
pidämme osion aikana 15 minuutin tauon 

 
11:00 – 12:00 

 
Lounas 
 

12:00 – 13:30 Kehollinen vuorovaikutus - Kinestetiikka muistisairaiden hoitotyössä I 
Kinestetiikkaa käytetään yhä enemmän akuuttisairaaloissa, vanhuspuolella, muistisairaiden 
kanssa, vammaisten kanssa, palvelukeskuksissa, ym. Luennon aikana käsittelemme muun 
muassa: 
 

• Miksi kinestetiikka toimii?  



• Toimintatavat & välineistö? Voiko menetelmää soveltaa kaikkialla? 

• Mitä kokemuksia on kinestetiikan käytöstä? 

• Miten potilaat ovat reagoineet? 

• Kinestetiikan käytön hyödyt eritoten hoitajien näkökulmasta.   

Kuulemme ja näemme konkreettisia esimerkkejä kinestetiikan käytöstä, mm. sylisiirtymisiä, 
lattialla makoilua, avustustilanteita ym. Jari jakaa myös kokemuksensa hoitajien 
hyvinvoinnista. Tupahoiva Oy kinestetiikkaan koulutettujen hoitajien tules -vaivoista johtuvat 
sairaslomat ovat minimaaliset. Tämän lisäksi myös asukastyytyväisyys on huipputasoa. 

Jari Heinonen 
Lähihoitaja ja Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n kouluttaja, 
 Tupahoiva Oy. Sosiaali -ja terveysministeriö yhdessä Sitran kanssa palkitsi 2017 Tupahoivan 
esimerkillisenä hoivatyön suunnannäyttäjänä Suomen Työelämäpalkinnolla.  

Pidämme osion aikana 10 minuutin tauon 
  
13.30 – 13:50 Kahvitauko   
  
13:50 – 14:50 Innovatiiviset lääkkeettömät hoidot muistisairaan hoidon  

Äänimaljahoitoa on käytetty menestyksellä muistisairaiden, vanhus, -lapsi ja  
vammaistyön tukena. Syvärentoutusmenetelmä antaa osallistujille mahdollisuuden  
vapautua negatiivisista tunnetiloista, kuten stressistä, hermostuneisuudesta,  
ahdistuksesta, kireyksistä, kivusta ja jännityksistä. Luennolla saat lisää infoa  
siitä, miten kyseinen menetelmä on toiminut muistisairaiden parissa ja miten  
pystyisit toteuttamaan menetelmää. Luennon lopuksi pääset itsekin kokemaan 
äänimaailman saloja ja vaipumaan hetkeksi ihanaan kiireettömään ja rauhaisaan 
rentoutustilaan. 
 
Eriikka Tolvanen 
TtM, Esh, Muistineuvoja, NLP Master, Rentoutusohjaaja, Asahi -ohjaaja 
 
Elpy ry:ssä Asukas ohjaus- ja neuvontapalvelu / Sairaanhoitajan vastaanotto 
Vapaassa sivistystoimessa: Muisti- ja aivoterveyskouluttajana sekä rentoutusryhmien 
ohjaajana / äänimeditaatiot 

  
14:50- 15:00 Keskustelua, yhteenveto ja hyvää kotimatkaa! 

 
  

Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin. 

  
 


