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Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta
sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän parissaan
työskenteleviä ammattihenkilöitä sekä edistää alueellaan aivoterveyttä.
Kouvolan seudun Muisti ry on perustettu 14.6.1990. Yhdistyksen toimialueena on
Kouvola ja Iitti. Yhdistyksen Muistiluotsitoiminta tarjoaa neuvontaa, ohjausta,
vertaistukiryhmiä
ja
ajankohtaista
tietoa
muistiin
liittyvistä
asioista.
Toimintamuotoina ovat olleet yksilö- ja ryhmätapaamiset, luennot ja yleisötilaisuudet.
Yhdistyksen palveluja ovat käyttäneet yksityiset henkilöt, sosiaali- ja terveysalan
ammattilaiset, opiskelijat, alueemme yhdistykset sekä vanhus- ja vammaisjärjestöt.
Yhdistyksen toiminnassa oli toimintavuonna apuna myös vapaaehtoisia eri
tapahtumissa.
Yhdistyksen arvot ovat asiantuntijuus, eettisyys, osallisuus. Yhdistyksen ihmiskäsitys
on holistinen, ihminen nähdään tasavertaisena, aktiivisena ja vastuullisena.
Yhdistyksen visio (2020) on määritelty seuraavasti: yhdessä muistisairaiden ihmisten,
heidän läheistensä, yhteistyökumppaneiden ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa on
aikaan saatu muistiystävällinen Kymenlaakso. Yhdistyksen strategia 2017–2020
jalkautuu Muistiluotsitoiminnan ja yhdistystoiminnan avulla käytäntöön.
Yhdistys on alan kattojärjestönä toimivan Muistiliiton jäsen ja maksaa keskusliitolle
vuosittain jäsenmaksutuloista 4 €/ jäsen. Yhdistys on myös Vanhustyön keskusliiton
ja Suomen Muistiasiantuntijat ry:n jäsen.
1.TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Tiina Köninki ja varapuheenjohtajana Merja
Mänttäri. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ovat olleet Tiina Manninen, Mari
Partanen, Eino Paasonen, Kimmo Mäkinen ja Heini Lämsä. Hallituksen varajäseninä
ovat toimineet Sirpa Mäkelä, Pirjo Kärkkäinen, Johanna Niskanen sekä Outi Juhola.
Muistiluotsityöntekijöinä yhdistyksessä ovat toimineet Tarja Levonen, Paula Tommola,
Sanna Hellsten sekä Tiina Orava. Jenni Pussinen helmikuusta 2017 alkaen
vanhempainvapaalla.
Työntekijöiden apuna avustavissa tehtävissä on toiminut Kirsi Anttila Kouvolan
kaupungin kuntouttavasta työtoiminnasta.
Yhdistyksen ja projektien kirjanpidosta on huolehtinut tilitoimisto Areniatili Oy
(entinen Tili-Parkkinen Oy).
Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut HT Reijo Haka,
varatilintarkastajana Piia Kemppi-Lampen HT KPMG Oy Ab.

KPMG

Oy

Ab

ja

3

2.YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana viisi kertaa. Hallituksen jäsenille ei maksettu
kokouspalkkioita eikä kilometrikorvauksia vuonna 2017.
Kevätkokous pidettiin 26.4.2017 klo 18:00 yhdistyksen kokoustilassa. Kokouksessa
hyväksyttiin vuoden 2016 vuosikertomus ja tilinpäätös. Kevätkokouksen alkajaisiksi
esiintyi Pohjois-Kymen musiikkiopiston kanteletrio. Syyskokous pidettiin 29.11.2017
klo 18:00 yhdistyksen kokoustilassa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018
toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Vuonna 2018 yksilöjäsenmaksu on 20 € /
vuosi, kannatus- ja yhteisöjäsenmaksu 55 €/ vuosi.
Syyskokouksessa valittiin tilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle. Tilintarkastajaksi
valittiin HTM Pia Kemppi-Lampen, varalla KPMG-yhtiö. Hallituksen varsinaisista
jäsenistä erovuorossa olivat Tiina Köninki, Mari Partanen ja Tiina Manninen.
Varajäsenistä erovuorossa oli Sirpa Mäkelä ja Outi Juhola.
Hallituksen jäseniksi vuodelle 2018 valittiin Tiina Köninki (pj) ja Anne Koivula.
Varajäseniksi valittiin Emma Kujala, Heini Lämsä siirtyi varajäseneksi.
3.JÄSENET
Yhdistyksessä oli 31.12.2017 yhteensä 317 maksanutta jäsentä. Jäsenmaksun
suuruus oli 20,00 € jäseniltä ja 55,00 € kannattaja- ja yhteisöjäseniltä.
4.YHDISTYKSEN TALOUS
Yhdistystoiminnan rahoitus koostuu jäsenmaksuista,
alueemme kuntien vapaaehtoisista yleisavustuksista.

varainhankinnasta

sekä

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tilikauden alijäämä oli 1039,89 €. Yhdistyksen
varainhankinta tuotti yhteensä 2129,00 €. Kokoustilaa on vuokrattu ulkopuolisille
15,00 €/tunti. Kokoustilan vuokratuotto oli yhteensä 582,50 € ja muut tuotot 2416,11
€. Yhdistyksen jäsenmaksut tuottivat yhteensä 6945,00 €, josta yhdistys maksoi
keskusjärjestölle yhteensä 1674,00 €.
Yhdistyksen toimintaa on tuettu
yleisavustuksilla (taulukko 1) vuonna 2017 yhteensä 1650 €.
Taulukko 1. Toiminta-avustukset yhdistystoimintaan vuonna 2017
Avustuksen myöntäjä
Kouvolan kaupunki,
toiminta-avustus
Kouvolan kaupunki,
yleisavustus
Kymin Osakeyhtiön
100-vuotissäätiö
Iitin kunta
Yhteensä

Haettu
2017
1000 €

Myönnetty
2017
900 €
500 €

-

€

-

250 €
1650 €

Käyttötarkoitus

Hakuaika

Vertaistuki, toiminta, virkistys,
tiedottaminen, kuntosalitoiminta
Historiikkijuhla

31.3.2017

Jätetty hakematta tänä vuonna,
koska edellinen avustus
tilittämättä ennen uuden hakua
Vertaistuki, toiminta, virkistys

31.1.2017
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Raha-automaattiyhdistys julkisti vuoden 2018 rahoitusehdotuksen joulukuun 2017
alussa. Kouvolan seudun Muisti ry:n projekti- ja kehittämistoiminta saa avustusta
vuodelle 2018 yhteensä 253.000,00 €.
5.TIEDOTTAMINEN
Jäsenkirjeitä on lähetetty vuoden 2017 aikana neljä työntekijöiden toimesta.
Kouvolan seudun Muisti ry:n monipuolisesta toiminnasta on tiedotettu tilaisuudesta
riippuen
yleisillä
ilmoitustauluilla,
Toimintakalentereissa
ja
paikallisja
ilmaisjakelulehdissä. Kaikissa projekteihin liittyvissä yleisö- ja luentotilaisuuksissa on
kerrottu myös yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen Internet-kotisivuilla julkaistiin
ajankohtaista tietoa Muistiluotsien toiminnoista ja yhdistyksestä sekä tulevista
tapahtumista. Yhdistykselle on avattu myös omat Facebook -sivut.

6.VUODEN OMAISHOITAJAN PALKITSEMINEN
Yhdistys palkitsi vuoden 2017 omaishoitajan, palkitseminen järjestettiin syyskokouksen yhteydessä. Palkittu ei halua nimeää julkisuuteen.
7.YHDISTYKSEN KESÄRETKI
Varsinaista kesäretkeä ei järjestetty toimintakautena, kesäretken tilalla järjestettiin
13.5.2017 yhdistyksen historiikin julkaisujuhla.
8.YHDISTYKSEN HISTORIIKIN JULKAISEMINEN
Lauantaina 13.5.2017 järjestettiin yhdistyksen historiikin julkaisujuhla Pentikpaviljongilla. Ohjelmassa kuultiin historiikin kirjoittaja Petter Sairasen ja perustajäsen
Ari Rosenvallin puheenvuorot. Historiikkijuhlassa olivat mukana myös
perustajajäsenistä Eine Sorsimo ja Maija Salminen. Juhlassa esiintyi Pohjois-Kymen
musiikkiopistosta Trio Kantefoni (Milla Kesäniemi ja Emmi Kaitarinne, kanteleet ja
Mari Vasara, saksofoni). Perustajajäsenille lahjoitettiin yhdistyksen historiikit
kiitoksena vapaaehtoistyöstä ja ennen kaikkea yhdistyksen perustamisesta 25 vuotta
sitten. Historiikkityöryhmässä toimivat Mari Partanen, Pirjo Kärkkäinen, Tiina
Manninen, Tarja Levonen ja Tiina Köninki.
9.YHDISTYKSEN PIKKUJOULUT
Yhdistys sai lahjoituksen 3000 €, lahjoittajana oli yhdistyksen jäsen Irmeli Laine.
Irmelin toivomuksena oli, että lahjoitus käytetään työikäisten muistisairaiden
ryhmätoimintaan tai virkistystoimintaan yleensä. Hallitus päätti käyttää lahjoituksen
Satumaa-musikaalin kustannuksiin. Satumaa-musikaaliin osallistui 42 yhdistyksen
jäsentä. Musikaali kertoi säveltäjä Unto Monosen elämäntarinan tangon sävelin.
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10. MUU TOIMINTA
Muistiliiton järjestämille yhdistysjohdon päiville 28.1.17 osallistuivat Tiina Köninki,
Tiina Manninen ja Tarja Levonen.
Yhdistyksen avoimet ovet pidettiin aivoviikolla perjantaina 17.3.2017 klo 12-15.
Kahvikupin äärellä keskusteluja sai käydä paikalla olleiden Kouvolan kaupungin
muistikoordinaattorien ja Kymenlaakson Muistiluotsi työntekijöiden kanssa.
TunteVa-koulutusta järjestettiin yhdistysten vapaaehtoisille 18. – 19.5. ja 8. – 9.6.
Hallituksesta koulutukseen osallistuivat Mari Partanen, Merja Mänttäri, Pirjo
Kärkkäinen, Heini Lämsä ja Tiina Köninki.
KymLi myönsi Kouvolan seudun Muisti ry:lle Vuoden 2017 terveysliikuttaja palkinnon. Pj Tiina Köninki ja muistiluotsityöntekijä Tiina Orava kävivät
vastaanottamassa palkinnon Urheilugaalassa Kotkassa. Yhdistyksellä on ollut erilaisia
liikuntaryhmiä ja -tapahtumia monen vuoden aikana. Palkitsemisperusteena
mainittiin, ettei aina tarvitse liikuttaa suuria volyymejä, vaan pienetkin on
merkityksellisiä asiakkaiden kannalta.

Kuva 1. Avoimien ovien päivänä 17.3.2017 Muistipirkot lahjoittivat neulomiaan Suomi100
villasukkia sotaveteraaneille. Sukat vastaan otti ja toimitti edelleen Kymenlaakson

Sotaveteraanien toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen, sukkia ojentaa vapaaehtoinen Irja
Kauppila.
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Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Kymenlaakson Muistiluotsi
toiminta vuosikertomus 2017

11.TAUSTA JA TARKOITUS
Muistiluotsit ovat Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä maakunnallisia asiantuntijaja tukikeskuksia, jotka tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ihmisille ja heidän
läheisilleen. Kymenlaakson Muistiluotsi varmistaa, että kymenlaaksolaiset saavat
riittävästi tietoa aivoterveyden edistämiseksi, muistisairauksista, ohjausta ja
neuvontaa näihin liittyvistä palvelu- ja tukimuodoista ja mahdollisuuden osallistua
heille tarkoitettuihin, arkea helpottaviin toimintoihin.
Kymenlaakson Muistiluotsi työskentelee maakunnassaan sen puolesta, että
muistisairaalla ihmisellä ja hänen perheellään olisi mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua
täysivaltaisena jäsenenä omassa toimintaympäristössään. Kymenlaakson Muistiluotsin
toiminnan tavoitteet tukevat ja ovat linjassa Kouvolan seudun Muisti ry:n strategian
kanssa, jossa visiona on vuoteen 2020 muistiystävällinen Kymenlaakso yhdessä
muistisairaiden
ihmisten,
heidän
läheistensä,
yhteistyökumppaneiden
ja
vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Toiminnan pääkohderyhmä on kymenlaaksolaiset
muistisairaat ja heidän läheisensä. Suomen muistiasiantuntijoiden esiintyvyyslaskurin
mukaan Kymenlaaksossa oli vuonna2017 vähintään keskivaikeaa muistisairautta
sairastavia liki 5.000. (Liite 1)

7%

Suurta yleisöä 37 %

10%
37%

Muistisairaita ja heidän läheisiä 37%

10%
Viranomaisia, ammattilaisia ja
päättäjiä 15 %
Opiskelijoita 9,8 %

10%

Muita yhdistyksiä ja järjestöjä 9,8 %
Vapaaehtoisia 9,6 %

15%

Jotain muuta kohderyhmää 7 %
37%
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Kuva 2. Kohderyhmä, jota toiminta pääasiassa kosketti

12.TOIMINNAN YDINOSA-ALUEET
Asiakastyöllä,
vapaaehtoistoiminnalla
sekä
vaikuttamisella
ja
verkottumisella tuetaan muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään oman näköisen
hyvän elämän jatkamiseen kotona sekä lisätään osallisuutta järjestämällä
mahdollisuuksia toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin sekä
järjestetään avointa vertaistukitoimintaa maakunnallisesti.
Kymenlaakson Muistiluotsin järjestämä toiminta maakunnassa on ainutlaatuista eikä
vastaavaa toimintaa muu taho järjestä. Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään
toiminnanohjausjärjestelmää, valtakunnallista muistiluotsiverkostoa sekä toiminnasta
mukana olleiden palautteita.

13%
Vaikuttaminen ja verkottuminen
(muihin kuin em. kohdistuvat)
44%

43%

Asiakastyö (muistisairaille ja
läheisille suunnattu toiminta)
Vapaaehtoistoiminta
(vapaaehtoisten tekemä työ +
vapaaehtoisten tukeminen)

Kuva 3. Kymenlaakson Muistiluotistoiminnan ydinosa-alueet vuonna 2017

Vuoden 2017 aikana tilastoitiin tapahtumia ja toimenpiteitä, jossa Kymenlaakson
Muistiluotsi oli joko päävastuussa järjestäjänä tai yhteistyössä yhteensä 536
toimintoa. Toiminnot jakautuivat melko tasaisesti koko Kymenlaakson alueella.
Pohjois-Kymenlaaksossa oli 48,4% ja Etelä-Kymenlaaksossa 50,5% tapahtumista.
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12.1. Asiakastyö

2%
Muistikahvila/Muistiklubi 43 %

5%
5%

Työntekijän ohjaama
vertaistukiryhmä 20 %
11%

Infopiste 14 %
43%
Virkistystapaaminen, Turinatupa tai
jokin muu 11 %
Opiskelijan ohjaama
vertaistukiryhmä 5 %

14%

Muistitietoilta/muistiluento
sairastuneille ja läheisille 5 %
20%

Muun ammattilaisen (ostopalvelu)
ohjaama vertaistukiryhmä 2 %

Kuva 4. Asiakastyöntoimenpiteet vuonna 2017

Elokuvat ja muistikahvilat oli syksyn 2017 aikana toteutettu yhteistyö elokuvateatteri
Studio 123:n ja Kahvila Valkaman kanssa muistiystävälliset elokuvanäytökset. Näissä
näytöksissä muistiystävällisyys oli huomioitu. Elokuvan aikana musiikki ja äänet oli
vaimennettu pauhaavasta normaaliksi. Salissa oli osa valaistuksesta päällä ja salissa
sai halutessaan liikkua vapaasti. Tämä mahdollisti yhdelle yli 100-vuotiaalle elämänsä
ensimmäisen elokuvateatterikäynnin.
Yhteistyössä järjestettiin suljettu pienryhmä työikäisille muistisairaille henkilöille
ostopalveluyhteistyönä Toimintaterapia Aivoitus Oy:n kanssa. Ryhmän tavoitteena oli
antaa keinoja arjessa pärjäämiseen, harjoittaa ajattelu-, ongelmaratkaisu- ja
vuorovaikutustaitoja.
Toimintakykyä
ylläpidettiin
myös
Kuusankosken
Vanhainhuoltoyhdistys
ry:n
Kettumäen
palvelukeskuksessa
toteutetussa
kuntosaliryhmässä, jossa myös saattaja oli tervetullut kuntoilemaan. Purkupaikka
tyttärille ja pojille oli suljettu pienryhmä, jossa käsiteltiin vanhemman muistisairautta
aikuisen lapsen näkökulmasta. Ryhmän ohjaus toteutettiin ostopalveluna. Ryhmää
ohjasi sairaanhoitaja Merja Sillanpää.
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Kuva 5. Kesällä käytiin kolme kertaa kalaretkellä Korian Kallioniemen rannassa.

Opiskelijayhteistyönä toteutettiin toiminnallisia ryhmiä Haminassa, Kotkassa ja
Kouvolassa.
Mukana
oli
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulun
geronomiopiskelijoita,
Etelä-Kymenlaakson
ammattiopiston
ja
Kouvolan
Aikuiskoulutuskeskuksen lähihoitajaopiskelijoita.
Kaikki maalis- ja lokakuussa puhelimitse ja kasvokkain tapahtuneet asiakaskontaktit
tilastoitiin asiakaslokiin. Tästä saadun laskennallisen arvion mukaan asiakas oli saanut
neuvontaa ja tukea kasvokkain tai puhelimitse 2445 kertaa.
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Muistiluotsin palvelut 50 %
4%

3%
Yhdistyksen toiminta ja palvelut 20 %

8%

10%
50%
10%

Oikeus ja sosiaaliturva,
hoitomahdollisuudet ja paikat, hoitotyön
erityiskysymykset 15 %
Vapaaehtoistoimintaan liittyvät asiat 10 %

Omaisen selviytyminen 10 %

Oireet ja sairauden tutkiminen 8 %
15%
Huoli muistista ja aivoterveys 4 %

20%

Opiskeluun liittyvä asia 3 %

Kuva 6. Kirjatut yhteydenoton aiheet vuonna 2017 maalis- ja lokakuussa

6%

omainen/läheinen 27%

4%
27%

12%

sairastunut / muististaan huolestunut 26 %
muu yhteistyökumppani ja muut
yhdistykset / järjestöt 23 %
ammattilainen 19 %

19%
vapaaehtoinen 12 %
26%

23%

opiskelija 6 %
luottamushenkilö ja kumppanuusyhdistys
4%

Kuva 7. Tilastoidut yhteydenottajat maalis- ja lokakuussa 2017 jakautuivat seuraavasti
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12.2. Vapaaehtois- ja vertaistoiminta

2%
Vapaaehtoisen henkilökohtainen
neuvonta 34 %

4%
7%

Vapaaehtoisen ohjaama ryhmä 24 %
34%
12%

Koulutus ja virkistystilaisuus
vapaaehtoisille 18 %
Muistikaveri kotikäynti tai jokin muu
12 %
Info/luento vapaaehtoisille (omille tai
muille) 7 %

18%

Vapaaehtoisten rekrytointitilaisuus 4
%
24%

Vapaaehtoistoiminnan
kehittämistyöryhmä (oma) 2 %

Kuva 8. Vapaaehtoistoiminnan toimenpiteet vuonna 2017

Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöryhmä kokoontui kerran. Aivotreeniohjaaja –
koulutuksia järjestettiin Kouvolassa, Karhulassa ja Haminassa, osallistujia 34, uusia
vapaaehtoisia toimintaan mukaan 4. Ahaa! aivotreeniä yhdessä -koulutus järjestettiin
Haminassa, osallistujia 9, uusia vapaaehtoisia toimintaan mukaan saatiin 5. MuistiKaVeRi -koulutus järjestettiin Kotkassa ja Kouvolassa, osallistujia 17, uusia MuistiKaVeReita toimintaan mukaan 3. Kokemusasiantuntijaa hyödynnettiin Muisti-KaVeRi koulutuksessa.
Vapaaehtoisille
suunnattuja
koulutustilaisuuksia
järjestettiin
myös
muiden
vapaaehtoistoimintaa organisoivien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa viemällä muistiinfoa ja -tietoa TunteVa -toimintamallia (muistisairaan kohtaaminen) hyödyntäen 3
tilaisuutta. Tiedotimme tästä mahdollisuudesta yhteistyökumppaneiden välityksellä.
Toiminnassa oli mukana 30 vapaaehtoista, heistä osa toimii useammassa eri
vapaaehtoistehtävässä. Toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osaamista
vahvistettiin
mahdollistamalle
heillä
osallistuminen
tarjolla
oleviin
vapaaehtoistoiminnan koulutuksiin sekä muistiseminaariin.
Osallistuttiin
kolmeen
yhteistyössä
järjestettyyn
vapaaehtoisten
tilaisuuteen, saatiin osallistujia koulutuksiin. Muistiluotsityöntekijät
aktiivisesti kaikissa tapahtumissa.

rekrytointi
rekrytoivat
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Kuva 9. Vapaaehtoisten virkistystilaisuus järjestettiin 5.6.2017 Karhulan Jokipuistossa

12.3. Vaikuttamisen ja verkottumisen toimenpiteet

5%
7%
Paikallisen tai maakunnallisen
yhteistyöverkoston tapaaminen tms. 31 %
31%

Opiskelijan ohjaus 18 %

10%
Info/luento suurelle yleisölle 17 %
Kuntayhteistyö 11 %
11%

Tapahtuma tai muu yleisötilaisuus,
yhteistyössä järjestetty tilaisuus 10 %
Medianäkyvyys tai jokin muu 7 %
Muistiyhdistysyhteistyö 5 %
17%

18%

Kuva 10. Vaikuttamisen ja verkottumisen toimenpiteiden jakautuminen
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Kymenlaakson Muistiluotsin toiminta-alueella on 7 kuntaa. Valtakunnallisiin
hankkeisiin ja verkostoihin osallistuminen on osa toimintaa. Näistä esimerkkeinä
Kymenlaakson IkäOpastin -hankkeen järjestöedustajana ohjaustyöryhmänjäsenenä
sekä osallistunut hankkeen työpajatyöskentelyyn. IkäOpastin -hanke on osa
hallituksen kärkihankkeen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan
kaikenikäisten omaishoitoa”.
Kymenlaakson Muistiluotsi on mukana valtakunnallisessa Muistiliiton Muistineuvo
hankkeessa. Muistineuvo on tarkoitettu muistisairaille ihmisille, heidän läheisilleen ja
muistityötä tekeville ammattilaisille.
Ohjausryhmä jäsenyys Suomen muistiasiantuntija ry:n Etnimu -projektissa päättyi
vuoden 2017 lopussa. KaatumisSeula -hankkeen Kotkan ohjausryhmän jäsenyys
(UKK -instituutti) päättyi helmikuussa 2017. Toiminta jäi elämään Kaatumisklinikka toimintana, jossa ohjausryhmän jäsenyys jatkuu. Hyvinvoiva Kotka työryhmässä
tuotiin esille Kymenlaakson Muistiluotsin järjestämää toimintaa aivoterveyden
edistämisessä, muistisairauksien ehkäisemisessä ja hyvinvoinnin lisäämisessä.
Ammattikorkeakoulujen
harjoittelujaksoja.

sosionomi-

ja

geronomiopiskelijoille

mahdollistettiin

Syksyllä 2017 käynnistettiin maakunnallinen muistiaktiivi -toiminta. Kymenlaakson
Muistiaktiivit
ovat
muistisairauteen
sairastuneiden
ihmisten
ja
läheisten
asiantuntijaryhmä. Heidän tehtävänä on kommentoida ja tuoda esiin näkemyksiä
alueen Muistiluotsin ja paikallisyhdistysten toiminnasta ja ottaa kantaa
muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin
omassa maakunnassa. Kymenlaakson Muistiaktiiveja on 7 kymenlaaksolaista. He
kokoontuivat 4 kertaa syksyn aikana.
Muistiystävällinen Kymenlaakso -seminaari järjestettiin Haminassa lokakuussa.
Seminaarissa oli 81 osallistujaa. Kymenlaakson Muistiaktiivit esittäytyvät siellä.
Kansainvälinen aivoviikko – aivoterveyttä läheltä
Avoimet ovet pidettiin sekä Karhulan että Kouvolan toimipisteellä. Kouvolassa
Muistipirkot lahjoittivat neulomiaan Suomi 100 -sukkia sotaveteraaneille. Sukat
vastaan otti Kymenlaakson sotaveteraanit ry:n toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen.
(Kuva 1)
Aivoviikon aivoterveysluennon aiheena oli Muisti ja musiikki, luennoi Pohjois-Kymen
musiikkiopiston apulaisrehtori Johanna Hasu.
Muistiviikko 2017
Muistiviikon 2017 teemana oli Muistisairauden monet kasvot. Tarinapaja pidettiin
Kouvolassa, siellä esiteltiin Muistisairauden monet kasvot -kampanjaa ja tutustuttiin
verkkosivuihin. Syksyn aikana sama aihe toteutettiin Kymenlaakson kaikissa
muistikahviloissa ja muistiklubeilla. Muistiviikolla osallistuttiin Muisti-Messuihin
Myllykoskella, Haminassa ja Karhulassa.
Välitä! -kävelytapahtuma Katariinan meripuistossa järjestettiin yhteistyössä Kotkan
kaupungin ja Etelä-Kymenlaakson ammattioppilaitoksen sekä usean eri yhdistyksen
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kanssa. Tapahtumaan osallistui arviolta 300 kymenlaaksolaista.
haastettu hoivakoteja, joista samanaikaisesti ulkoili 120.

Mukaan

oli

Muistiseminaari 2017 Että kaikki olisi hyvin -turvallisesti kotona järjestettiin Kotkassa,
Kotkan Höyrypanimolla. Osallistujia 99.
Alueellinen muistiyhdistysyhteistyö
Vuoden 2017 Kymenlaakson Muistiluotsi, Kouvolan seudun Muisti ry:n ja Kotkan
Seudun muistiyhdistys ry:n hallitusten jäsenet tapasivat yhteisessä MINILyhty
tapaamisessa. Mukana olivat Muistiliitosta muistiluotsikoordinaattori Krista Pajala ja
järjestöjohtaja Anna Tamminen. Kymenlaakson Muistiluotsin kehittämistyöryhmä
kokoontui kaksi kertaa.
13.PROJEKTIN RESURSSIT
Kymenlaakson Muistiluotsin talousarvio vuodelle 2017 oli yhteensä 272.000 €.
Muistiluotsityöntekijöinä työskentelivät toiminnasta vastaava geronomi AMK Tarja
Levonen, sairaanhoitaja AMK Paula Tommola (Paula Tommola on myös Kotkan
Seudun Muistiyhdistys ry:n hallituksen jäsen), geronomi AMK Sanna Hellsten ja
sairaanhoitaja, geronomi AMK Tiina Orava ja sosionomi YAMK Jenni Pussinen
(vanhempainvapaalla helmikuusta 2017 alkaen).
Käytössä on ollut kaksi toimistoa: Karhulassa Vesivallinaukiolla sekä Kouvolassa
Hallituskadulla. Lisäksi on vuokrattu tiloja tarpeen mukaan eri ryhmien käyttöön.
Kymenlaakson Muistiluotsin erityispiirteinä ovat muistisairaan kohtaaminen ja
vuorovaikutusosaaminen
TunteVa®
sekä
Suomen
muistiasiantuntijat
ry:n
aluevastaavien toiminta ja logoterapeuttinen ajattelu muistisairaan ihmisen hoidossa.
Vuonna 2017 toiminnan vaikuttavuutta, sujuvuutta, suunnittelua ja kehittämistä
vahvistettiin yhteisen valtakunnallisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla ja
osallistumalla valtakunnallisiin yhteisiin muistiluotsien verkostotapaamisiin sekä
toteuttamalla Kehittävä vertaiskäynti Etelä-Savon Muistiluotsikeskuksen kanssa.
Muistiluotsi toiminnasta vastaavan työtehtäviin on lisäksi kuulunut hallituksessa
käsiteltävien asioiden ja päätösten täytäntöönpano yhdessä muistiluotsityöntekijöiden
kanssa sekä vastata yhdistyksen operatiivisesta johtamisesta.

15
Vuosikertomuksen laatijat:
Kouvolan seudun Muisti ry
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Kymenlaakson Muistiluotsi
Toiminnasta vastaava Tarja Levonen
Muistiluotsityöntekijä Paula Tommola
Muistiluotsityöntekijä Sanna Hellsten
Muistiluotsityöntekijä Tiina Orava

Liitteet
Taulukko. Vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Kymenlaaksossa
vuonna 2017
Taulukko. Kymenlaakson Muistiluotsin toiminta numeroina 2017 pyydettäessä
toimistolta.

Vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairastavien määrä
Kymenlaaksossa vuonna 2017
sairastuneiden
Ikäluokka Ikäluokan koko määrä
Kotka
30-64
24110
63
65-74
7703
324
75-84
4036
432
851816
636
yhteensä
37665
1455
sairastuneiden
Kouvola
Ikäluokka Ikäluokan koko määrä
30-64
38388
100
65-74
12058
506
75-84
6981
747
852810
983
yhteensä
60237
2336
sairastuneiden
Hamina
Ikäluokka Ikäluokan koko määrä
30-64
9439
25
65-74
3078
129
75-84
1843
197
85709
248
yhteensä
15069
599
sairastuneiden
Virolahti
Ikäluokka Ikäluokan koko määrä
30-64
1532
4
65-74
519
22
75-84
279
30
85150
53
yhteensä
2480
109
sairastuneiden
Miehikkälä
Ikäluokka Ikäluokan koko määrä
30-64
903
2
65-74
339
14
75-84
249
27
85104
36
yhteensä
1595
79
sairastuneiden
Iitti
Ikäluokka Ikäluokan koko määrä
30-64
3088
8
65-74
1055
44
75-84
586
63
85275
96
yhteensä
5004
211
sairastuneiden
Pyhtää
Ikäluokka Ikäluokan koko määrä
30-64
2554
7
65-74
751
32
75-84
380
41
85167
58
yhteensä
3852
138
lähde: etenevän muistisairauden esiintyvyys suomalaisen tutkimuksen mukaan,
Suomen muistisasiantuntijat, väestötiedot päivitetty 5/2017)

