
                                                                    

 

 

Pyydämme tarinoita 

 muistisairailta ihmisiltä ja heidän läheisiltään 

 
 

Pyydämme Sinua osallistumaan tutkimukseen, jossa selvitämme muistisairaiden ihmisten 

hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista. Itä-Suomen yliopiston Hyvinvointioikeuden keskuksessa 

on vireillä kaksi tutkimushanketta. Toisessa hankkeessa kerätään tietoa muistisairaiden ihmisten 

kokemuksista yleisesti ja toisessa erityisesti korona-aikana. Tässä kerätään aineistoa molempiin 

hankkeisiin. 

 

Kirjoita meille vapaamuotoinen teksti omasta tai muistisairaan läheisesi arjesta ja siinä mahdollisesti 

kohdatuista haasteista. Voit kirjoittaa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin, perhesuhteisiin, 

edunvalvontaan tai asumiseen liittyvistä kokemuksista ja ongelmista. Aiheuttiko koronapandemia 

jotain erityisiä ongelmia, millaisia? Kerro myös, ovatko ongelmat tulleet ratkaistuksi ja jos, niin miten 

tämä tapahtui. Voit lisäksi kertoa millaisena näet muistisairaiden ihmisten aseman yhteiskunnassa ja 

millä tavoin sitä tulisi edistää. 

 

Kirjoitukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä kirjoittajaa voida tunnistaa tutkimuksen 

tuloksia raportoitaessa. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi tekstejä käytetään inspiraation lähteenä 

fiktiivisen romaanin kirjoittamisessa. Tarkempi tiedote tutkimuksesta luettavissa täältä: 

https://uefconnect.uef.fi/wp-content/uploads/2022/05/Tiedote-tutkimuksesta_kirjoitukset.pdf  

 

Toivomme kirjoituksiasi maaliskuun 2023 loppuun mennessä osoitteeseen: kirjoitukset@uef.fi tai 

Kaijus Ervasti, Hyvinvointioikeuden keskus, Itä-Suomen yliopisto, PL111, 80101 Joensuu. 

 

Tutkimuksessa myös haastattelemme vapaaehtoisia muistisairaita ihmisiä heidän kokemuksistaan. 

Jos olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun yksin tai läheisesi kanssa, liitä tarinan loppuun 

yhteystietosi tai ota yhteyttä tutkija Jenni Savoseen, jonka yhteystiedot löytyvät alta. Haastatteluun 

voi myös osallistua ilman tarinan kirjoittamista.  

 

Voit ottaa yhteyttä allekirjoittaneisiin, mikäli haluat lisätietoja tutkimuksesta. Yhteydenotto ei 

velvoita Sinua mihinkään. 

Yhteystiedot  

 

Tutkija Jenni Savonen 

jenni.savonen@uef.fi 

p. 050 473 6292 

 

Tutkimuksen johtaja Kaijus Ervasti 

kaijus.ervasti@uef.fi 

p. 050 567 5193 
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Vi ber demenssjuka personer 

och deras anhöriga om historier 

 
 

Vi ber Dig att delta i en undersökning där vi utreder förverkligandet av demenssjuka personers 

välbefinnande och rättigheter. Östra Finlands universitets Centrum för välfärdsrätt har två 

forskningsprojekt på gång. I ett av projekten samlas data om demenssjuka personers erfarenheter 

generellt och i det andra särskilt under coronatiden. Här samlas material till båda projekten. 

 

Skriv en fritt formulerad text till oss om Din eller en demenssjuk anhörigs vardag och eventuella 

utmaningar i den. Du kan skriva om erfarenheter och problem som har med till exempel social- och 

hälsovårdstjänster, familjerelationer, intressebevakning eller boende att göra. Gav coronapandemin 

upphov till några särskilda problem, vilka? Berätta också om problemen kunnat lösas och hur det i så 

fall skedde. Därutöver kan Du berätta hur Du ser på demenssjuka personers ställning i samhället och 

på vilket sätt den borde främjas. 

 

Texterna behandlas konfidentiellt, och enskilda skribenter kan inte identifieras när 

forskningsresultaten rapporteras. Utöver akademisk forskning används texterna som inspirationskälla 

i skrivprocessen av en fiktiv roman. Ett mer detaljerat tillkännagivande om undersökningen finns att 

läsa här:  

https://uefconnect.uef.fi/wp-content/uploads/2022/05/Tiedote-tutkimuksesta_kirjoitukset_ruotsi.pdf  

 

Vi önskar att få Dina texter före slutet av mars 2023 till adressen kirjoitukset@uef.fi eller Kaijus 

Ervasti, Hyvinvointioikeuden keskus, Itä-Suomen yliopisto, PL111, 80101 Joensuu. 

 

I nästa fas av undersökningen intervjuar vi frivilliga demenssjuka personer om deras erfarenheter. 

Om Du är intresserad av att delta i en intervju själv eller med en anhörig, skriv Dina kontaktuppgifter 

i slutet av Din historia eller ta kontakt med forskare Katri Gadd. För att kunna delta i en intervju 

behöver Du inte skriva en historia. 

 

Du kan ta kontakt med de undertecknade om Du vill ha mer information om undersökningen. Det 

binder Dig inte till något. 

 

Kontaktuppgifter 

 

Forskare Katri Gadd 

katri.gadd@uef.fi  

tel. 050 576 6026 

 

Forskningsledare Kaijus Ervasti 

kaijus.ervasti@uef.fi 

tel. 050 567 5193 
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