
Helsingin Alzheimer-
yhdistys ja Helsingin ja Itä-
Uudenmaan Muistiluotsi 

esittäytyvät



Muistisairauksien lisääntyminen 
maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä



Helsingissä n. 20 000 
muistisairasta

40 ihmistä sairastuu muistisairauteen päivittäin Suomessa, 
maailmanlaajuisesti joka kolmas sekunti. 







YHDISTYSTOIMINTA NEUVONTA JA TIEDON JAKAMINEN

TOIMINTA KEHITTÄMINEN

• Jäseniä n. 1400
• Jäsenkokoukset 2 krt/v
• Jäsenmaksu 40 €/v
• Yhdeksänjäseninen hallitus
• Jäsenlehti SYNAPSI ja 

MUISTI-lehti (4 krt/v)

• Ikääntyneiden päivätoiminta
• Työikäisenä muistisairauteen 

sairastuneiden päivätoiminta
• Muistiluotsin monipuoliset 

ryhmät 
• Omaisten vertaistukiryhmät
• Vapaaehtoistoiminta

• Muistineuvonta
• edunvalvontavaltuus

• Ensitietoillat ja Muisti-illat
• Luennointi ja koulutukset
• Synapsi, www.alzhki.fi, SOME

• Helsingin kaupunki
• STEA - Muistiluotsi
• Yhteistyö muiden yhdistysten ja 

järjestöjen kanssa
• Yhteistyö Terveyspuiston 

toimijoiden kanssa
• Oppilaitosyhteistyö
• Yksityissektori, esim. Nordea

http://www.alzhki.fi/


Muistiluotsi

Maakunnalliset keskukset 
muodostavat valtakunnallisen 
verkoston

18 keskusta, noin 85 työntekijää

STEA-avustusta 5,0 milj. euroa

Koordinoiva taho Muistiliitto



Muistiluotsien toiminta

 Ohjausta ja neuvontaa

 MuistiNeuvo – puhelinpalvelu

 Vertaistukiryhmiä muistisairaille ja läheisille

 Matalan kynnyksen toimintaa mm. muistikahvilat

 Tapahtumia ja luentoja

 Vapaaehtoistoimintaa

 Vaikuttamis- ja verkottumistoimintaa, esimerkiksi 
Muistiystävällinen Vuosaari



STEA-avustusten historia vv. 2017 - 2020





Toiminnan haasteet

Asiakkuuksien ennakoimattomuus ja kesto
 Erityisenä huolenaiheena yksin asuvat muistisairaat

Rahoituksen haasteet

Mittaamisen, arvioinnin ja systemaattisen seurannan 
tarve
Arvioinnin vuosikello käytössä

Asenteet, tietämättömyys → ADI:n teema vuodelle 
2019 ”Let’s talk about dementia”



Helsingin kaupungin viimeisimmän 
auditoinnin 3.9.2019 yhteenveto

”Helsingin Alzheimer-yhdistys ry:n päivätoiminnassa näkyy 
muistisairaiden ja heidän omaistensa tukijärjestön osaaminen ja 
asiantuntijuus. Päivätoimintaa järjestetään niin iäkkäille muistisairaille 
kuin työikäisenä muistisairauteen sairastuneille henkilöille. Yhdistys 
toimii myös muistisairaiden henkilöiden omaisten tukemisessa. 
Tuottaja on aktiivinen toimija (esim. muistineuvonta, Muistiviikko ja -
konferenssi) ja verkostoituja (esim. Liikkuvat verkosto, seurakunta, 
vapaaehtoisjärjestöt ja toimijat). ”

”Auditointikäynnillä tavattiin myös Helsingin kaupungin 
päivätoimintaan osoittamia asiakkaita. Ryhmään tuloa ja ryhmässä 
oloa pidettiin hyvänä, tärkeänä asiana. He kokivat myös saaneensa 
ryhmästä uusia ystäviä. Asiakkaat eivät oikein osanneet esittää 
lisätoiveita päivätoiminnan sisällölle, mutta Helsingin kaupungille 
lähetettiin viesti, että kaupunki voisi antaa enemmän rahaa 
asiakkaiden yhteisiin retkiin.”



YHTEYSTIEDOT

Osoite:  Terveyspuisto, Tenholantie 12, 
00280 HELSINKI

puhelin: 09 454 2750 

sähköposti: toimisto@alzhki.fi

verkkosivu: www.alzhki.fi

Helsingin Alzheimer-yhdistys 

@alzhki

alzheimeryhdistys

http://www.alzhki.fi/

