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Teemavinkit yhdistyksiin



OSJ teema 2023: Pidä
huolta aivoistasi!

• Vuoden 2023 teemaksi on valittu Pidä huolta aivoistasi! 

• Jokainen meistä voi omilla elämäntapavalinnoillaan vaikuttaa
aivoterveyteensä. Siten on mahdollista myös pienentää omaa riskiään
sairastua muistisairauksiin. 

• Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja-alaisesti
toimintakykyä. Ne ovat kansantauteja siinä missä sydän- ja 
verisuonisairaudetkin. Muistisairaudet ovat yleisempiä iäkkäillä ihmisillä. 

• MUISTISAIRAUDET SUOMESSA:

• Arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä, joista 100 000 ihmistä sairastaa
lievää muistisairautta ja 93 000 ihmistä keskivaikeaa tai vaikeaa
muistisairautta

• 14 500 uutta sairastunutta vuosittain

• 7 000 työikäistä muistisairasta

• (Lähde: Muistiliitto) 
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OSJ teema ja yhdistykset

• OSJ haluaa kannustaa toimintavuonna yhdistyksiä toteuttamaan Pidä 
huolta aivoistasi -teeman mukaista toimintaa. 

• Jokainen yhdistys voi toteuttaa toimintaa haluamallaan tavalla. Jo tällä 
hetkellä yhdistykset toteuttavat aivoterveyttä edistävää toimintaa, sillä 
tutkitusti esimerkiksi sosiaalinen toiminta yhdessä toisten kanssa, 
kulttuuri ja liikunta ym. ovat hyväksi aivoillemme. 

• Näiltä dioilta löydätte vinkkejä toteutukseen. 
• Teema tulee näkymään myös Senioriopettaja-lehdessä koko vuoden 

2023. 
• Teemavuoden kumppanina toimii Muistiliitto. Yhteistyön muodot 

tarkentuvat loppuvuodesta 2022.  
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Mitä on aivoterveys?
• Aivoterveydellä tarkoitetaan aivojen hyvinvointia, jota tukevat 

terveelliset elämäntavat, kuten terveellinen 
ravinto, liikunta, päihteettömyys sekä aivojen 
sopiva haastaminen, mutta myös riittävästä levosta 
huolehtiminen ja stressin välttäminen. 

• Hyvä mieli luo aivoterveyttä. Stressi, masennus ja uupumus 
voivat aiheuttaa muistioireita, joka väistyy kun tilanne 
helpottaa. 

• Ympäristötekijät vaikuttavat aivojen toimintaan jatkuvasti, ja 
aivojen muokkautuminen sekä aivoterveydestä 
huolehtiminen onkin elinikäinen prosessi.

• Terveelliset elintavat vähentävät myös aivoinfarktin riskiä. 
Erityisesti kohonneen verenpaineen hoitaminen on tärkeää. 

• Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät ovat myös 
muistisairauksien riskitekijöitä, siksi sydänterveydestä 
huolehtiminen hoitaa samalla myös aivoterveyttä. 

Lähde: www.muistiliitto.fi www.aivoliitto.fi https://www.kaypahoito.fi/terveelliset-elintavat-suojaavat-aivoja

4

http://www.muistiliitto.fi/
http://www.aivoliitto.fi/
https://www.kaypahoito.fi/terveelliset-elintavat-suojaavat-aivoja


Vinkit yhdistyksiin teemavuoden toteutukseen
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1. Luennot ja tietoiskut, 
kumppanina muistiyhdistykset 
ja muistiluotsit
• Oman alueen muistiyhdistykseen tai Muistiluotsiin kannattaa tutustua, 

yhdistysten verkkosivuilta näet yhteystiedot. 

• Muistiyhdistyksissä on osaamista aivoterveyden teemasta. Yhdistykset 
voivat räätälöidä luennon/luentoja juuri teidän kohderyhmällenne 
sopivaksi. 

• Muistiluotsit ovat muistiyhdistysten ylläpitämiä ja STEAn rahoittamia 
maakunnallisia asiantuntija- ja tukikeskuksia. Muistiluotsit tekevät paljon 
tiedotustyötä liittyen aivoterveyteen ja muistin huoltoon. 

• Muistiliitto on kehittänyt vapaaehtoisuuteen perustuvan Aivoterveys-
lähettiläs toimintamallin. Koulutettuja Aivoterveys-lähettiläitä on 
muistiyhdistyksissä. Aivoterveyslähettiläs jakaa tietoa ja vinkkejä 
aivoterveydestä, pitää luentoja ja tarjoaa oivalluksia muistin hyvinvointiin. 
Aivoterveyslähettilääksi voi myös itse kouluttautua, jos yhdistyksellä on 
tähän kiinnostuneita henkilöitä (tiedustelut silloin oman alueen 
muistiyhdistyksestä). 

• Muistiluotsi-verkosto

• Muistiyhdistykset

• Paikallisten muistiyhdistysten toimintamallit ja hankkeet, esimerkkinä 
Mikkelin Seudun Muisti ry: Ei oikoteitä – aivoterveyttä elintavoilla –hanke
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https://www.muistiluotsi.fi/
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/muistiyhdistys-lahellasi/muistiyhdistykset
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/muistiyhdistys-lahellasi/muistiyhdistykset/mikkelin-seudun-muisti/ei-oikoteita-aivoterveytta-elintavoilla-hanke-2022-2023


2. Muistin harjoittaminen
esim. ”aivopähkinöiden” ja 
muiden tehtävien kautta
• Yhdistys voi esimerkiksi ottaa pieniä aivopähkinöitä

osaksi normaalia toimintaa. Tapaamisen teemaksi voi
valita myös aivoterveyden. 

• Tapaamisten alkuun tai loppuun voi valita sopivia
tehtäviä esimerkiksi seuraavilta sivustoilta: 

• Vahvike: täältä löydät materiaalia kuten pelejä, 
ristikoita ja muistiharjoituksia

• Muistipuisto-verkkopalvelu: helppokäyttöinen ja 
innostava verkkosivusto, joka sisältää aivoterveyttä
tukevaa tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä. 
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https://vahvike.fi/fi/aivojumppa
https://www.muistipuisto.fi/


3. Aivoterveyteen liittyvien 
teemojen otto osaksi 
yhdistyksen toimintaa
• Yhdistys voi esimerkiksi suunnitella tapaamisia 

aivoterveyttä edistävien teemojen (ravitsemus, 
liikunta, uni, mielen hyvinvointi, muistin huolto ym.) 
pohjalta. 

Esimerkki: 

Ravitsemus: keskustellaan terveellisestä ravinnosta ja 
tehdään vaikka ryhmässä seuraava testi: Syömiset 
tasapainoon. 

Paikallinen Martta-yhdistys on hyvä kumppani, josta voi 
tiedustella myös asiantuntijaa.
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https://www.vanheneminen.fi/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/Sy%C3%B6miset-tasapainoon_valmis.pdf
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/


Hyödyllisiä linkkejä
• Muistiliitto – tietoa muistista, muistisairauksista ja muistisairauksien ennaltaehkäisystä 

• Ikäopisto - mielen hyvinvoinnin tietopankki

• Gery ry – gerontologinen ravitsemus

• Aivoliitto – aivoterveys 

• Sydänliitto (sydänterveys=aivoterveyttä)

• UKK-instituuutti – työkaluja liikkumisen edistämiseen ikäihmisille

• Vanheneminen.fi – tietoa terveistä elintavoista (ja varautumisesta)

• FINGER-toimintamalli, tutkimustietoa terveiden elämäntapojen ja niihin liittyvän ohjauksen merkityksestä muistisairauksien ennaltaehkäisyssä

• www.osj.fi ekstranet: apulaisprofessori-erikoistutkija Jenni Kulmalan diat aivoterveydestä/Gerontologian ajankohtaisia tuulia 
(Senioriopettajapäivät 11.9.2022) 

(ekstran tunnukset: senioriopettaja, Yhdistys76)

• Aivoterveydeksi! Muistinvirkistyssovellus: aivoterveystietoa, pelejä, muistin aktivointia

Aivoterveydeksi!-sovellus toimii ainoastaan iOS-laitteissa, eli iPhonella, iPadilla (2, Air, Mini) ja iPodilla (Touch).

• Muistipelejä Papunet

• Mielekkäät harrastukset hoitavat aivoterveyttä, aivotutkija Minna Huotilaisen haastattelu
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https://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu/
https://ikaopisto.fi/
https://www.gery.fi/
https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/
https://sydan.fi/
https://ukkinstituutti.fi/elintapaohjaus/tyokaluja-liikkumisen-edistamiseen/tyokaluja-liikkumisen-edistamiseen-ikaihmisille/
https://www.vanheneminen.fi/
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/finger-tutkimushanke/finger-toimintamalli
http://www.osj.fi/
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/luettavaa-ja-tekemista/aivoterveydeksi-sovellus
https://papunet.net/pelit/muistipelit
https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/mieli/mielekkaat-harrastukset-hoitavat-aivoterveytta#d937401d

