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Kotona asuvan muistisairaan henkilön ja läheisen 
vuorovaikutuksen edistäminen musiikin ja 
kommunikoinnin keinoin 2012-2014 
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Tavoitteet 

-‐  Vahvistetaan	  muis'sairaiden	  ja	  heidän	  läheistensä	  
selviytymistä	  uudessa	  elämän'lanteessa.	  

-‐  Selvitetään	  ja	  innovoidaan	  
-‐  Tuotetaan	  	  
-‐  Valmennetaan	  	  
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Yhteinen sävel -kuntoutusprosessi 
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Yhden ryhmäkerran sisältöjä 

Ryhmän teemana: Arjen haasteet muistisairauden kanssa 

•  Muistista ja muistamisesta, keinoja muistamisen tueksi 

•  Elämää muistisairauden kanssa – kuntoutusopas (Muistiliitto, 2009) 
tai Kiinni arjessa -oppaan (Novartis, 2010b) sisältöjä soveltuvin osin 

•  Toiminnallisia harjoituksia, kuten laulaminen ja rytmisarjan opettelu 
tai tietokilpailu 

Viikolla ohjaaja soittaa kuvapuhelun 

-  Kotona tabletin harjoitukset ja kotitehtävät 

-  Hyvinvointisuunnitelman toteutus 
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Yhteinen sävel -harjoitukset internetissä 
 
https://www.miinasillanpaa.fi/aivotreeni/ 
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Millaisia vaikutuksia kuntoutuksella oli? 
•  Tavoitteiden saavuttaminen 

•  Elämän rikastuminen, sosiaalinen vuorovaikutus, vertaisuus 

•  Kyselyt 

•  Elämänlaatu 

•  Läheisen jaksaminen 

•  Mieliala kohentui musiikkiryhmäläisillä intensiivijaksolla. 

•  Kognitiivinen toimintakyky 

•  Kielellinen työmuisti kohentui musiikkiryhmään osallistuneilla. 

•  Tarkkaavuus ja visuaalinen prosessointinopeus parani 
musiikkiryhmäläisillä seurantajakson aikana. 
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keskiaivojen	  
alempi	  nelikukkula	  

talamus	  

kuuloaivokuori	  
(Heschlin	  poimu)	  

alempi	  otsa-‐
lohkopoimu	  

premotorinen	  
aivokuori	   päälakilohkon	  

alaosa	  

planum	  
temporale	  

ylempi	  ohimo-‐
lohkopoimu	  

etuotsalohkon	  
sisäpinta	  

dorsolateraalinen	  
etuotsalohkon	  
aivokuori	  

pih'poimu	  

kulmapoimu	  

precuneus	  

hippokampus	  

motorinen	  
aivokuori	  

somatosensorinen	  
aivokuori	  

pikkuaivot	  

tyvitumakkeet	  

ventraalinen	  
tegmentaalialue	  (VTA)	  

amygdala	  

accumbens-‐	  
tumake	  

orbito-‐	  
frontaalinen	  
aivokuori	  

insula	  

musiikin	  akus'sten	  peruspiirteiden	  käsiBely	  (mm.	  taajuus,	  kesto,	  voimakkuus)	  
musiikin	  korkeampien	  piirteiden	  käsiBely	  (mm.	  harmonia,	  intervallit,	  rytmi)	  
musiikin	  seuraaminen	  ajassa	  (työmuis',	  tarkkaavaisuus)	  
musiikin	  tunnistaminen	  ja	  muistojen	  mieleenpalaaminen	  
musiikin	  tuoBaminen	  ja	  musiikin	  tah'in	  liikkuminen	  
musiikin	  heräBämät	  emoo'ot	  

Musiikki	  aivoissa	  

©	  Teppo	  Särkämö	  2011	  
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Tutkimuksen julkaisut 2015 
•  Yhteinen sävel - kotona asuvan muistisairaan teknologia-avusteinen kuntoutus. 

Tutkimus- ja kehittämishankkeen raportointi. 

Merja Kurki, Helena Launiainen, Sari Laitinen, Erja Poutiainen, Pirjo Vantanen, Anne 

Eskelinen, Eeva Soikkeli ja Kristiina Sarmas.  

Miina Sillanpään Säätiön julkaisusarja B:38. 

•  Monimenetelmäisen ryhmäkuntoutuksen vaikutukset muistisairaiden kognitioon ja 

mielialaan. Tutkimus Yhteinen sävel –hankkeessa kehitetyn kuntoutuksen 

vaikutuksista. 

Pirjo Vantanen, Erja Poutiainen, Helena Launiainen, Merja Kurki. Kuntoutus. 

•  Yhteinen sävel tukee muistisairaan ja läheisen pärjäämistä.  

Sari Laitinen, Helena Launiainen, Merja Kurki 2015. Sulasol. 

 

- 

 

•  KIITOS!   sari.laitinen@espoo.fi 
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Kiitos! 

sari.lai'nen@espoo.fi;	  sari@kadenssi.fi	  


