


Käyttäjien kanssa kehitetty 

• Käyttäjien tarpeista lähtevä ja niihin vastaava.

• Helppokäyttöinen. 

• Hyödylliseksi ja mielekkääksi todettu.



Tietoa ja tekemistä – aivoterveyden asialla

Sisältöalueet pohjautuvat aivoterveyttä käsitteleviin tutkimuksiin.

1. TIETOA

Tietoa, vinkkejä, oppia aivoterveydestä.

2. TEKEMISTÄ

Monipuolisia aivotreenejä,

jumppaa koko keholle, 

rentoutumisen ja läsnäolon harjoituksia, 

muistelun aiheita valokuvin ja lauluin,  

aivoterveellisiä ruokareseptejä.



Missä ja milloin itselle parhaiten sopii…

…kotona, mökillä, 

kylässä, kahvilassa, 

bussissa… 

Muistipuisto 

• on maksuton

• ei edellytä 

kirjautumista. 

Toimii tietokoneen lisäksi 

kaikilla älylaitteilla.



Muistipuisto taipuu moneksi

1. Muistipuisto yksin 

• Muistihäiriöiden ennaltaehkäisy, 

kun henkilö haluaa ylläpitää ja 

edistää aivojensa toimintakykyä.

• Kuntoutumisen tuki, 

kun muistisairaus tai muu 

aivojen toimintaan vaikuttava 

sairaus heikentää henkilön 

toimintakykyä.



Muistipuisto taipuu moneksi

2. Muistipuisto yhdessä 

• Sairastunut henkilö ja hänen 

läheisensä löytävät yhteistä 

tekemistä, tietoa ja ohjeita. 

3. Muistipuisto ryhmässä

• Ammattilaiset, vapaaehtoiset 

ja vertaisohjaajat käyttävät  

Muistipuistoa 

ryhmätoiminnassa.   



”Rentousharjotus auttaa 

varsinkin illalla nukkumaan 

mennessä. Oon kokeillu ja 

ihan niinku se särky 

häviäis.”

“Varsin hyödyllinen. 

Kiitollisuus on 

voimavarana tärkeä 

asia.”

”Ne aivotreenit on hyviä. 

Niissä oon mielestäni aika 

hyvin onnistunu. Viimeksiki

tuli vaan pari pientä virhettä.” 

”Sudoku ja jätkänshakki 

ovat kivaa ajankulua.”

”No ne musiikkijutut on hyviä ja se, että 

miten ne lorut jatkuu. Niitä oon tehny

useemman kerran, ne on ollu aika 

mielekkäitä.”

”Hienoa, kun heti näkee 

mitä uutta 

muistipuistoon on tullut. 

Uusi aivotreeni oli hyvä 

ja vaati todella 

tarkkaavuutta ja 

muistamista.”

Mielekkääksi ja hyödylliseksi koettu



Innostavia sisältöjä yksin ja yhdessä

“Mukavaa ja ajankohtaista 

ohjelmaa korttelikerhoon.”

”Aion ehrottomasti

jatkaa.”

”Jatkan harjoituksia! 

Valoisin terveisin eräs. 

(joka aamulla heräs).”

”En ihan joka päivä, 

mutta kun avaan, ni siinä 

vierähtää helposti tunti.” 

”Mulle tulee 

semmonen olotila, että 

mä olen siinä läsnä 

koko ajan.”

”Uuttaki tavallaa oppii. Tullee niinku enepi

sisältöö päivään. ”Se niinku terävöittää ja 

avartaa, niinku laajentuu ajattelu. Haastaa se.”



https://www.youtube.com/watch?v=kJoUSiTxJag

Railin Muistipuisto

https://www.youtube.com/watch?v=kJoUSiTxJag


Muistipuisto, koska aivoterveys on pääasia!

Kerro myös kaverillesi.

Tartu siis toimeen!

Pienetkin 

päivittäiset teot 

edistävät 

aivoterveyttäsi. 

Tee Muistipuistosta 

itsellesi hyvä tapa.

https://www.muistipuisto.fi/

https://www.muistipuisto.fi/


Yhteystiedot:

Ulla Arifullen-Hämäläinen,

Kehittäjä

Helena Launiainen,

Kehittämispäällikkö

Miina Sillanpään Säätiö

muistipuisto@miinasillanpaa.fi

Nähdään 

Muistipuistossa!


