VUOSIKERTOMUS 2018

”Ryhmässä tuntee itsensä hyväksytyksi
sellaisena kuin on, jonain kertana ei tahdo
sujua, mutta seuraavalla kerralla tuntee silti
olevansa tervetullut mukavaan porukkaan.”

2

Sisällys
1.YHDISTYS

................................................................ 3

2.TOIMIHENKILÖT

................................................................ 3

3.YHDISTYKSEN KOKOUKSET

................................................................ 4

4.JÄSENET

................................................................ 4

5.YHDISTYKSEN TALOUS

................................................................ 4

6.TIEDOTTAMINEN

................................................................ 5

7.TOIMINTAA

................................................................ 5

Yhdistyksen kesäretki ............................................................................................................. 5
Muistiseminaari 2018 ja vuoden yhteisökoti 2018 ....................................................................... 5
Yhdistyksen pikkujoulut........................................................................................................... 7
Muuta merkittävää ................................................................................................................. 8

8.MUISTISAIRAUKSIEN ASIANTUNTIJA- JA TUKIKESKUS KYMENLAAKSON
MUISTILUOTSI
................................................................ 9
9.TOIMINNAN YDINOSA-ALUEET

................................................................ 9

10.ASIAKASTYÖ

............................................................... 11

11.VAPAAEHTOIS- JA VERTAISTOIMINTA ............................................................ 12
12.VAIKUTTAMISEN JA VERKOTTUMISEN TOIMENPITEET ...................................... 13
Kymenlaakson Muistiaktiivit -ryhmä ........................................................................................ 13
Medianäkyvyys .................................................................................................................... 14
Yhteistyö ............................................................................................................................. 14
Alueellinen muistiyhdistysyhteistyö ......................................................................................... 16
Muistifoorumi Muistiystävällisiä kohtaamisia............................................................................. 16
Kansainvälinen aivoviikko – Vaali aivojasi ................................................................................ 16
Muistiviikko 2018 ................................................................................................................. 17

13.PROJEKTIN RESURSSIT

............................................................... 17

1. YHDISTYS
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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.
2.TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen
puheenjohtajana
on
toiminut
Tiina
Köninki
ja
varapuheenjohtajana Merja Mänttäri. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet
ovat olleet Anne Koivula, Eino Paasonen, Kimmo Mäkinen. Hallituksen
varajäseninä ovat toimineet Heini Lämsä, Pirjo Kärkkäinen, Johanna Niskanen
sekä Emma Kujala.
Muistiluotsityöntekijöinä yhdistyksessä ovat toimineet 100% työajalla: Tarja
Levonen, Paula Tommola 30.9.2018 asti, Sanna Hellsten, Tiina Orava ja Jenni
Pussinen 1.10.2018 alkaen kolmena päivänä viikossa.
Työntekijöiden apuna avustavissa tehtävissä on toiminut Kirsi Anttila
Kouvolan kaupungin kuntouttavasta työtoiminnasta. Hänellä oli ajanjaksolla
8.1. – 17.6.2018 kolmena päivänä viikossa 4h / päivä. Kirsi Anttila aloitti
1.8.2018 palkkatuella (100%) yhdistyksessä tehtävänä järjestöavustajan
tehtävät 24h / viikko.
Yhdistyksen ja Kymenlaakson Muistiluotsi toiminnan kirjanpidosta
huolehtinut tilitoimisto Areniatili Oy, kirjanpitäjä Satu Sorsa.

on

Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Piia Kemppi-Lampen HT KPMG Oy
Ab ja varatilintarkastajana KPMG Oy Ab.
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3.YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana seitsemän kertaa. Hallituksen jäsenille
ei maksettu kokouspalkkioita eikä kilometrikorvauksia vuonna 2018.
Kevätkokous pidettiin 26.4.2018 klo 18:00 yhdistyksen kokoustilassa.
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 vuosikertomus ja tilinpäätös.
Syyskokous pidettiin 29.11.2018 klo 18:00 yhdistyksen kokoustilassa.
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma, talousarvio
sekä yhdistyksen sääntömuutos. Vuonna 2019 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 Merja Mänttäri, Eino
Paasonen ja Kimmo Mäkinen. Varajäsenistä erovuorossa oli Heini Lämsä ja
Pirjo Kärkkäinen.
Hallituksen jäseniksi vuodelle 2019 valittiin Merja Mänttäri ja Kimmo Mäkinen.
Heini Lämsä valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Varajäseniksi valittiin
uutena jäseninä Stiina Nikki ja Tuija Ahola.
4.JÄSENET
Yhdistyksessä oli 31.12.2018 yhteensä 321 maksanutta jäsentä.
Jäsenmaksun suuruus oli 20,00 € jäseniltä ja 55,00 € kannattaja- ja
yhteisöjäseniltä.
5.YHDISTYKSEN TALOUS
Yhdistystoiminnan rahoitus koostuu jäsenmaksuista, varainhankinnasta sekä
alueemme kuntien vapaaehtoisista yleisavustuksista.
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tilikauden ylijäämä oli 995,45 €.
Yhdistyksen varainhankinta tuotti yhteensä 7539,45€. Kokoustilaa on
vuokrattu ulkopuolisille 15,00 €/tunti. Kokoustilan vuokratuotto oli yhteensä
1435 € ja muut tuotot 7961 €. Yhdistyksen jäsenmaksut tuottivat yhteensä
6930€, josta yhdistys maksoi keskusjärjestölle yhteensä 1268,00€.
Yhdistyksen toimintaa on tuettu yleisavustuksilla vuonna 2018 yhteensä 1900
€.
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskuksen (myöhemmin STEA) valmisteleman avustusehdotuksen
mukaisesti Kouvolan seudun Muisti ry:n hallinnoimalle Muistisairauksien
asiantuntija- ja tukikeskus Kymenlaakson Muistiluotsi toiminnalle vuodelle
2018 pysyvää toiminta-avustusta 253.000€ (STM:n päätös 25.1.2018).
Vuodelle 2019 avustusehdotus julkaistiin joulukuussa 2018. Ehdotettu

avustus vuodelle 2019 Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus
Kymenlaakson Muistiluotsi toimintaan oli 257.554€
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6.TIEDOTTAMINEN
Jäsenkirjeitä on lähetetty vuoden 2018 aikana neljä työntekijöiden toimesta.
Kouvolan seudun Muisti ry:n monipuolisesta toiminnasta on tiedotettu
tilaisuuden mukaan yleisillä ilmoitustauluilla, toimintakalentereissa ja
paikallis- ja ilmaisjakelulehdissä. Kaikissa Kymenlaakson Muistiluotsin
toimintaan liittyvissä yleisö- ja luentotilaisuuksissa on kerrottu myös
yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen Internet-kotisivuilla julkaistiin
ajankohtaista tietoa Muistiluotsien toiminnoista ja yhdistyksestä sekä
tulevista tapahtumista. Kouvolan seudun Muisti ry:llä on Facebook sivut, jota
työntekijät päivittävät.
Hallituksen jäsen Kimmo Mäkinen ja vapaaehtoinen Tuija Ahola sekä Irja
Kauppila osallistuivat Palvelujen iltaan Kouvolassa 12.3.2018, jossa
yhdistyksillä oli mahdollisuus esitellä toimintaansa esitepöydän äärellä.
7.TOIMINTAA
Yhdistyksen kesäretki
Yhdistyksen kesäretki järjestettiin 1.8.2018 Orilammen Majalle. Orilammen
Majalla oli meille katettu Sahapatruunan pitopöytä. Lounaan jälkeen,
helteisenä elokuun alun päivänä, lähdimme Tuuletar II -aluksella Suomen
Kultareitti -risteilylle (kansilehden valokuva). Retkellä ihailtiin Repoveden
kansallispuiston jylhiä maisemia ja nähtiin myös harvinainen
saarihautausmaa kappeleineen. Matkalla laulettiin merimieslauluja haitarin
säestyksellä ja kippari kertoi meille alueen historiaa. Risteilyn aikana
pysähdyimme Löppösen luolalle päiväkahveille. Kesäretkelle osallistui 29
ihmistä.
Muistiseminaari 2018 ja vuoden yhteisökoti 2018
Muistiseminaari 2018 – Muistiystävällisiä tekoja järjestettiin yhdessä
Kymenlaakson
Muistiluotsi
työntekijöiden
kanssa
21.9.2018
Kuusankoskitalolla Kouvolassa. Seminaariin osallistui yhteensä 105
muistiasioista kiinnostunutta. Seminaarissa tutkijatohtori Jari Pirhonen
Tampereen yliopistolta luennoi aiheesta ”Potilaita vai persoonia? -tunnustava
hoitofilosofia pitkäaikaishoidossa” ja forumteatterityöpajassa päästiin

leikittelemään todellisuudella koskettavasti. Työyhteisökouluttaja Anna
Pylkkänen herätteli kuulijoita aiheellaan ”Mikä tekee kodin?”.
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Muistiseminaarissa palkittiin muistisairauteen sairastuneiden yhteisökoti
2018. Palkitsemisraadin mielestä Elimäen Puustelli ry:ssä ihmiset
huomioidaan arvokkaina yksilöinä ja heitä kannustetaan jatkamaan
omannäköistä elämää edelleen. Muistiystävällisyys näkyy yhteisökodin
arjessa
empaattisena,
lämpiminä
ja
ystävällisinä
kohtaamisina.

Kuva 1 Yhdistyksen varapuheenjohtaja Merja Mänttäri ojentaa
Vuoden yhteisökoti 2018 palkintoa Elimäen Puustelli ry:n
toiminnanjohtaja Anne Andille

•
•
•
•

Henkilökunnalla on osaamista erilaisista muistisairauksista ja yhteisökodin
toimintaa kehitetään aktiivisesti. Elimäen Puustelli ry täytti kaikki vuoden
2018 palkitsemiskriteerit, jotka olivat:
yhteisökoti sijaitsee yhdistyksen toiminta-alueella Kouvolassa tai Iitissä
yhteisökodissa on kiinnitetty huomiota kuntouttavaan asuinympäristöön ja
sitä hyödynnetään kuntoutumisessa aktiivisesti
yhteisökodissa asukkaan on mahdollista jatkaa oman näköistä elämää
yhteisökodissa henkilökunnalla on tietoa erilaisista muistisairauksista ja he
ovat kiinnostuneita kehittämään hoitotyötä.
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Yhdistyksen pikkujoulut
Yhdistyksen pikkujoulut pidettiin 13.12.2018 avoimien yhteislaulujen
merkeissä yhdistyksen kokoustilassa. Kokoustila saatiin ennätysmäisesti
täyteen, paikalle saapui 37 pikkujoulujuhlijaa. Glögi-, riisipuuro ja joululaulut
maittoivat. Joulupukki tuli paikan päälle ja pieni tonttutyttökin vieraili.

Kuva 2 Pikkujouluyllätys

Kuva 3 Pikkutonttu taluttaa yhdistyksen jäsenvastaavaa
Heini Lämsää.

Muuta merkittävää
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Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry kutsui Kouvolan seudun Muisti ry:n jäsenet
ja Kymenlaakson Muistiluotsi toimintaan osallistujat 30-vuotisjuhlakonserttiin
9.10.2018.
Muistilangat
laulaa
-konsertti
pidettiin
Lahden
kaupunginteatterissa. Juhlijoita lähti Kouvolasta 23.
Joukko yhdistyksen jäseniä kävi tutustumassa 31.10.2018 kouvolalaisen
Elementit E
-talotehtaan tiloissa muistiystävällisen Lapinjärvitalon
reaalikokoiseen malliin.
Yhdistykselle valmistuneita opinnäytetöitä:
• sosionomiopiskelija Jenni Dufva: Muistisairaan omaisen jaksaminen ja
tukeminen.
• geronomiopiskelijat Tia Hirn ja Anne Sved: Kognitiivisten harjoitteiden
yhdistäminen
liikkeeseen
-opas
muistisairaiden
henkilöiden
ryhmänohjaukseen
• geronomiopiskelija Ritva Oksanen: Tarvekartoitus Kouvolan seudun Muisti
ry:n palveluista yhdistyksen jäsenille.

8.MUISTISAIRAUKSIEN
ASIANTUNTIJAKYMENLAAKSON MUISTILUOTSI

JA

TUKIKESKUS
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Muistiluotsi toimii STEA:n pysyvällä Ak-rahoituksella ja on osa valtakunnallista
Muistiliiton koordinoimaa asiantuntija- ja tukikeskusverkostoa. Kymenlaakson
Muistiluotsissa hallinnoivana yhdistyksenä on Kouvolan seudun Muisti ry.
Kymenlaakson Muistiluotsi toimii Kymenlaakson maakunnan alueella ja
Kotkan Seudun muistiyhdistys ry on mukana yhteistyökumppanina.
Muistiluotsien yhteisen laatulupauksen mukaisesti Muistiluotsin päätehtävä on
varmistaa maakunnassaan, että muistisairaat ja heidän perheensä saavat:
• riittävästi tietoa muistisairauksista
• ohjausta ja neuvontaa näihin liittyvistä palvelu- ja tukimuodoista
• mahdollisuuden osallistua heille tarkoitettuihin, arkea helpottaviin
toimintoihin.
Muistiluotsit toimivat maakunnassaan sen puolesta, että muistisairaalla ja
hänen perheellään olisi mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua täysivaltaisena
jäsenenä omassa toimintaympäristössään.
Kymenlaakson Muistiluotsi tukee muistisairaan sekä läheisten arjessa
selviytymistä järjestämällä vertaistukiryhmiä. 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
keskeiset osa-alueet ovat asiakastyö, vapaaehtois- ja vertaistoiminta sekä
vaikuttamis- ja verkottumistyö.
Toiminnan pääkohderyhmä on kymenlaaksolaiset muistisairaat ja heidän
läheisensä. Maakunnan 65-vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on
suhteellisesti suurempi (25,8%) kuin koko maassa keskimäärin (20,5%).
Suomen muistiasiantuntijoiden muistisairauksien esiintyvyyslaskurin mukaan
Kymenlaaksossa oli vuonna 2018 vähintään keskivaikeaa muistisairautta
sairastavia liki 5.000.
Kymenlaakson
Muistiluotsin
järjestämä
toiminta
maakunnassa
on
ainutlaatuista eikä vastaavaa toimintaa muu taho järjestä. Toiminnan
kehittämisessä hyödynnetään toiminnanohjausjärjestelmää, valtakunnallista
muistiluotsiverkostoa sekä toiminnassa mukana olleiden palautteita.
9.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
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järjestetään avointa vertaistukitoimintaa maakunnallisesti. Vuoden 2018
päätavoitteena oli Kymenlaaksossa muistisairauteen sairastuneet ihmiset ja
heidän perheensä saavat tietoa muistisairauksista, ohjausta ja neuvontaa
näihin liittyvistä palvelu- ja tukimuodoista, mahdollisuuden osallistua,
toteuttaa, vaikuttaa ja kokea olevansa osallisena Kymenlaakson Muistiluotsin
toiminnassa.
Vuoden 2018 aikana tilastoitiin yhteensä 806 eri tapahtumaa ja
toimenpidettä, joissa Kymenlaakson Muistiluotsi oli mukana järjestäjänä
joko päävastuussa tai yhteistyössä toisen toimijan kanssa. Nämä liittyivät
53%:sti asiakastyöhön. Asiakastyön toimenpiteitä ovat vertaistukiryhmät
muistisairaille ja läheisille, muistikahvilat, muistiluennot ja -infot sekä
aivotreeniryhmät muistisairauteen sairastuneille. Vapaaehtoistoiminnan ja
vaikuttamisen ja verkottumisen toimenpiteet jakautuivat melko tasan.
Vapaaehtoistoiminnan toimenpiteitä ovat olleet infotilaisuudet
vapaaehtoisille, joko omille tai muiden, vapaaehtoisten ohjaamat ryhmät,
muistikaveritoiminta sekä vapaaehtoisten vertais- tai muu tapaamiset.
Vaikuttamisen ja verkottumisen toimenpiteitä ovat olleet paikallisten ja
maakunnallisten yhteistyöverkostojen tapaamiset (32%), info ja luennot
suurelle yleisölle (12%), yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet, medianäkyvyys,
avoimet ovet ja erilaiset yhteistyö ja suunnittelupalaverit.

Kuva 4 Kymenlaakson Muistiluotsitoiminnan jakautuminen vuonna 2018 ydinosa-alueisiin.

Toiminnan suunnittelussa tai toteutuksessa on ollut mukana 46%:ssa
toimenpiteistä muistisairas, 14%:ssa läheinen ja 59%:ssa vapaaehtoinen.
Liki 40% toimenpiteiden kohderyhmästä on kohdistunut muistisairaiden

vertaistukitoimintaan. Tapahtumista 30% oli suunnattu yleisölle ja 24%
omaisille ja läheisille.
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10.ASIAKASTYÖ
Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa on toteutettu kohtaamalla ihmisiä
Kouvolan ja Kotkan toimistoilla sekä matalan kynnyksen paikoissa
Kouvolassa,
Kotkassa
ja
Haminassa.
Asiakastapaamisia
kirjattiin
toimintalokiin maaliskuussa ja lokakuussa. Kahden kuukauden asiakaslokiin
kirjattujen yhteydenottojen keskiarvo kerrottiin 11:llä. Tämän perusteella
arvioitiin vuoden 2018 kasvokkain tapaamisten määräksi 671 kohtaamista.
Puhelinkontakteja vuoden aikana arvioidaan olleen yli 1300 puhelua, joista
neljännes on läheisten yhteydenottoja. Kaikista asiakaskontakteista
muististaan huolestuneita tai muistisairaita on ollut reilu 30%.
Yhteydenottajista 90% kokee saaneensa apua tilanteeseensa.
Yli puolet yhteydenotoista ovat koskeneet Kymenlaakson Muistiluotsin ja
yhdistyksen järjestämää toimintaa. Kontakteista 35% on liittynyt
muistisairauden oireisiin ja tutkimiseen sekä hoitomahdollisuuksiin,
muistisairauteen sairastuneen ihmisen jaksamiseen, läheisen jaksamiseen ja
selviytymiseen sekä muistin toimintaan. Lisäksi Kymenlaakson Muistiluotsi on
osallistunut valtakunnallisen Muistineuvo-tukipuhelin päivystykseen, joka
tarjoaa muistisairauksiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Näitä puheluita ei
ole kirjattu omaan toimintalokiin.

Kuva 5 Hyvää mieltä ja elämyksiä -ryhmä nautti retkeilystä kauniina syyspäivänä Mielakassa.

Muistisairauteen sairastuneille ihmisille oli 22 eri ryhmää Kymenlaaksossa ja
vertaistukiryhmätoimintoihin osallistui 172 ihmistä. Pääsääntöisesti ryhmään
osallistuneet ovat kokeneet saaneensa vertaistukea paljon tai jonkun verran.
”Ryhmässä tuntee itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin on, jonain kertana ei
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tahdo sujua, mutta seuraavalla kerralla tuntee silti olevansa tervetullut
mukavaan porukkaan.” Omaisia ja läheisiä tavoitettiin infotilaisuuksien ja
vertaistukiryhmien kautta 474 eri henkilöä, käyntikertoja oli 1644.
Kysymykseen miten ajatusten vaihtaminen muiden samassa tilanteessa
olevien kanssa on parantanut hyvinvointiani, on vastaajista 88% vastannut
paljon tai erittäin paljon. Ihmiset ovat saaneet sitä tietoa mitä ovat tulleet
hakemaan sekä kokeneet vertaisuutta.
Keväällä 2018 aloitettiin avoimet muistisairaiden miesten tapaamiset.
Jäsenkirjeessä kutsuttiin miehiä ideoimaan uutta sairastuneiden miesten
vertaisryhmää. Ryhmä päätti ottaa käyttöön nimen Turinaukot.
Kaikille avoimiin muisti- ja aivoterveystapahtumiin osallistui yli 3.000
kymenlaaksolaista. Muistikahviloissa oli 839 kävijää ja muistiluentoja ja infotilaisuuksia kävi kuulemassa 510 ihmistä.
Vappuaattona
yhdistyksen
kokoustilassa
järjestettiin
Wapputanssit.
Tilaisuudessa laitettiin jalalla koreasti, juotiin simaa ja syötiin munkkeja.
Elävää musiikkia tarjoili yhtye Korttelipelimannit. Kymenlaakson Muistiluotsi
sai järjestelyapuja liikunta-alan ammattitutkintoa suorittavalta Mari Kärpältä.
11.VAPAAEHTOIS- JA VERTAISTOIMINTA
Toiminnassa oli mukana 32 vapaaehtoistoimijaa, Muisti-Kaveri avunsaajia oli
8 ja vapaaehtoisten ohjaamiin vertaisryhmiin osallistuneista ja palautteen
antaneista 94 % kokee toiminnan tukeneen arkea ja virkistäneen oloa.
Vapaaehtoisten ohjaamia ryhmiä on kokoontunut 137 kertaa ja niissä on ollut
144 osallistujaa, käyntikertoja 866.
Muisti-KaVeRi koulutus järjestettiin Haminassa, Kouvolassa ja Kotkassa.
Koulutuksiin osallistui 21 vapaaehtoista. Muistiluotsityöntekijät tekivät 8
Muisti-KaVeRi -kotikäyntiä. Muistikaveruudet alkavat aina kotikäynnillä. Myös
muiden vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen vapaaehtoisille käytiin
pitämässä muisti-info tilaisuuksia, joiden kautta tavoitettiin 37 ihmistä.
Muistiluotsi toiminnassa aktiivisesti mukana oleville vapaaehtoisille on
järjestetty itse tai yhteistyössä vertais- ja virkistystapaamisia 10 kertaa.
Vapaaehtoiset saivat vaihtaa ajatuksia vertaiskeskustelun kautta ja saivat
uusia ideoita muun muassa ryhmätoiminnan toteuttamiseen. Vapaaehtoiset
pääsevät mukaan heille suunnatuin toiminnan suunnitteluun.
Muistiliitto palkitsi vuoden Muisti-KaVeRin muistiviikolla. Muistiliiton hopeisen
ansiomerkin sai toiminnassa mukana ollut aktiivinen vapaaehtoinen Riitta
Virtanen. Riitta on toiminut 3 ihmisen Muisti-KaVeRina samanaikaisesti.
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Kuva 6 Vapaaehtoisia ei kesäsade haitannut, retkellä Verlassa Metsätietopolulla.

12.VAIKUTTAMISEN JA VERKOTTUMISEN TOIMENPITEET
Kymenlaakson Muistiaktiivit -ryhmä
Kymenlaakson Muistiaktiivit ovat kymenlaaksolaisia muistisairauteen
sairastuneita ihmisiä ja heidän läheisiään. He haluavat olla mukana
vaikuttamassa ja edistämässä muistiperheiden hyvinvointia Kymenlaaksossa
omien kokemustensa painoarvolla. He toimivat Muistiluotsin tukena ja
keskittyvät maakunnalliseen vaikuttamiseen. Vuoden lopulla saatiin uusi
jäsen Kotkasta. Muistiaktiivit kokevat, että heidän näkemyksillään on
vaikutusta Muistiluotsin toimintaan ja laajemmin maakunnassa. Kaikki
ilmaisivat vuoden lopussa halun jatkaa muistiaktiiveissa.
Muistiaktiivien tapaaminen 7.3.2018 Kouvolassa oli kutsuvierastapaaminen.
Paikalle oli kutsuttu muistilupauksen tehneitä kunnallisvaaliehdokkaita (2017)
sekä paikallislehtien toimittajia. Paikalle saapui kaksi kunnallisvaltuutettua,
Jenni Aikio sekä Jyrki Taskinen. Jyrki Taskinen toimii myös Kouvolassa
Ikäihmisten lautakunnassa vuonna 2018. Elimäen Sanomien toimittaja saapui
paikalle ja aivoviikolla julkaistiin Elimäen Sanomissa haastattelu ja
muutoinkin aivoviikon teema ”Vaali aivojasi” oli hyvin näkyvillä.
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Medianäkyvyys
Yleisöosastokirjoitus
”Tehdään
muistiystävällisiä
tekoja
nyt
ja
tulevaisuudessa” työstettiin Muistiaktiivien esittämien kokemusten ja
ajatusten pohjalta. Se julkaistiin Kaupunkilehti Ankkurissa, Kaupunkilehti
Pohjois-Kymenlaaksossa, Kymen Sanomissa ja Kouvolan Sanomissa.
Aivoviikolla Elimäen Sanomien lisäksi Kouvolan Sanomat julkaisi
omaishoitajana toimineen läheisen haastattelun. Kesäkuussa Valkealan
Sanomat kirjoittivat Valkealan muistikahvilasta jutun, aiheena ”Teknologiasta
tukea kotiin”. Haminan seudun uutislehti Reimari julkaisi juttuja muistiviikon
kynnyksellä ja muistiviikolla useampaan otteeseen Haminan Teatterin ”En miä
muista” -teatteriryhmän esityksestä sekä Muistiluotsin toiminnasta. Kymen
Sanomat julkaisi teatteriryhmän harjoituksista haastattelun otsikolla ”Pää
pelaa näyttämöllä”. Muistilehdessä julkaistiin geronomiopiskelija Maarit
Muurin kirjoittama juttu teatteriryhmästä. Kumppanuustalo Hilman
avajaisista oli kuva muistijumppatehtävien tekijöistä ja mainittu alkavat
muistikahvilat ja vertaistukiryhmät Haminassa.
Kouvolan Sanomien ja Kymen Sanomien Menot-palstalla oli vuoden aikana
useita medianostoja Muistiluotsin järjestämistä tapahtumista.
Yhteistyö
Verkostoissa ja työryhmissä on huomioitu muistisairauteen sairastuneiden
ihmisen ja läheisen tarpeet. Palautteiden antaneista yhteistyökumppaneista
97% (täysin samaa mieltä tai samaa mieltä) arvioi yhteistyön edistävän
muistisairauteen sairastuneiden ihmisten ja läheisten hyvinvointia.
Yhteistyökumppanit ovat vastanneet kysymykseen ”Mitä hyötyä yhteistyöstä
on ollut edustamallenne organisaatiolle?” saatiin seuraavanlaisia vastauksia:
”Vastaanotolla on voinut ohjata muistisairasta ja hänen omaistaan
muistiluotsin toiminnan pariin, jotta he saisivat enemmän elämän
tilanteeseensa tukea, tietoa ja mahdollisuutta tavata muita samassa
tilanteessa olevia ihmisiä.”
”Omaishoitajat ja samalla osastolla työvuorossa olleet hoitajat saivat
arvokasta käytännönläheistä tietoa TunteVa-menetelmästä.”
Muistisairauteen sairastuneen ihmisen ja läheisen äänen kuuluville
saattaminen on yksi Muistiluotsin toiminnan tavoitteista. Tätä toteutettiin
vaikuttamis- ja verkottumistyön toimenpiteiden avulla sekä tarjoamalla
mahdollisuuden osallistua toiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen
(muistisairas 143 ja läheinen 44 kertaa). Muistiluotsityöntekijän kommentti
erään ryhmän suunnittelusta: ”Ryhmän ohjelmaksi suunniteltu elämäntarina
työskentelyä. Ryhmään saapuneet toivoivat sisällöksi kuitenkin aivotreeniä.
Suunnitelman meni uusiksi ja ohjelmaan toteutettiin osallistujien toiveiden
mukaisesti.”

Yhteistyökumppanit arvioivat Muistiluotsitoiminnan hyötyjä ja vaikutuksia:
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”Muistiluotsin tilaisuudet ovat hyvä tilaisuus tavata muita muistisairaiden
kanssa tekemisissä olevia, toimii vertaistukena. Tietoa on saatu
suhtautumisessa muistisairauksiin sekä ohjeita terveisiin elämäntapoihin.”
”Ryhmissä käyvät ihmiset hyötyneet toiminnasta selvällä toimintakyvyn
kohenemisella.”
”Tietämys laajenee, muistiasioista keskustellaan entistä
vapaammin. Muistisairaiden kohtaamisen taidot kasvavat.”

enemmän

ja

Toiminnan keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet:
• Kotkan Seudun muistiyhdistys ry: Kouvolan ja Kotkan muistiyhdistykset
ovat päivittäneet yhteistyösopimuksen liittyen Kymenlaakson Muistiluotsin
toimintaan. Kotkan Seudun muistiyhdistyksen hallituksen jäseniä on
mukana kehittämistyöryhmässä.
• Muistiliitto
/
valtakunnallinen
Muistiluotsiverkosto
tärkeää
asiantuntijaosaamisen vaihtoa
• Suomen
muistiasiantuntijat
ry
+
alva-toiminta
osana
asiantuntijaosaamisen vaihtoa
• Kouvolan ja Kotkan Muistipoliklinikka: asiakasohjaus
• Kouvolan kaupunki, Ikääntyneiden varhaisen tuen palvelut: asiakasohjaus,
tapahtumien järjestämisyhteistyö
• Kouvolan kaupungin omaishoidon yksikkö: omaishoitoinfo tilaisuudet
• Kaakkois-Suomen sote järjestöjen verkosto, Järjestö 2.0 hankkeen
projektiryhmä: ryhmään osallistuminen ja asiantuntijuuden vaihto,
Kymenlaakson järjestötyöryhmän varajäsenyys
• Kouvolan kansalaisopisto: tapahtumien järjestämisyhteistyö
• Kaakonkulman
vapaaehtoistyön
yhteistyöverkosto:
tapahtumien
järjestämisyhteistyö
• Kotkan ikäihmisten vapaaehtoistyön kehittämistyöryhmä: tapahtumien
järjestämisyhteistyö
• Kaakkois-Suomen
Sosiaalipsykiatrinen
yhdistys
ry:
tapahtumien
järjestämisyhteistyö
• Ikäinstituutin säätiö, Ikäopisto -hanke: tapahtumien järjestämisyhteistyö,
aiesopimus, kumppanina pilotoimassa Mielen hyvinvointia Kouvolassa,
ohjausryhmäjäsenyys
• Kymenlaakson Ikäopastin -hanke: ohjausryhmäjäsenyys
• Kouvolan kaupunki, yhteisöllisyyden edistäminen
• Kumppanuustalo Viikari Kotkassa ja Hilma Haminassa: tapahtumien
järjestämisyhteistyö
• Eläkeliiton paikallisyhdistykset Elimäki, Jaala, Valkeala ja Virolahti:
tapahtumien järjestämisyhteistyö
• Kymenlaakson seurakunnat: tapahtumien järjestämisyhteistyö
• Ite ja yhessä -toiminta: tapahtumien järjestämisyhteistyö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen
ja Ekamin kanssa tehtiin yhteistyötä kanssa tarjoamalla opiskelijoille
mahdollisuutta toteuttaa työharjoittelujaksoja Muistiluotsin toiminnassa.
Vuoden alussa geronomiopiskelijoita oli tarjolla omaishoitajille tueksi.
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Kymenlaakson
Muistiluotsi
oli
tiiviisti
mukana
maakunnallisessa
toiminnassa osallistumalla maakunnan hankkeisiin joko ohjausryhmän
jäsenenä tai työryhmä työskentelyissä tavoitteena muistiperheiden aseman
ja muistisairauksien tuomien erityispiirteiden huomioimisen maakunnan
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kymenlaakson Muistiluotsi osallistui Järjestö
2.0 Yhes enemmän! -hankkeen tilaisuuksiin ja työpajoihin. Muistiluotsi oli
sekä ohjausryhmän jäsenenä että työryhmissä IkäOpastin -hankkeessa
kehittämässä asiakasohjausta.
Ikäinstituutin käynnistämä Ikäopisto-toiminnan tarkoituksena on tuottaa
mielen hyvinvoinnin monipuolista tietotaitoa ikäihmisten saataville
virtuaalisesti ja alueellisesti niin että toiminnassa vahvistetaan järjestökentän
osaamista ratkaisukeskeisessä, voimaantumista vahvistavassa ohjauksessa.
Kymenlaakson Muistiluotsi työntekijät osallistuivat verkostoitumiseen ja
alueelliseen Ikäopisto-toiminnan rakentamiseen. Hankkeen työntekijät Elisa
Virkola ja Leena Rasanen kävivät kertomassa vapaaehtoisten tapaamisessa
mielen hyvinvoinnista ja Ikäopistosta syksyllä 2018. Mielen hyvinvointi aihetta käytettiin myös syksyn Muistikahvila aiheina sekä avoimissa
vertaistapaamisissa.
Kotkan ja Kouvolan muistipoliklinikan geriatrit, muistihoitajat
muistiluotsityöntekijät kokoontuivat toukokuussa keskustelemaan
kehittämään yhteistyötä.

ja
ja

Kymenlaakson
Muistiluotsi
osallistui
alueen
kuntien
järjestämiin
ensitietopäiviin Kotkassa 2, Pyhtäällä 1 ja Kouvolassa 2 kertaa. Tilaisuuksissa
esiteltiin alueen muistiyhdistysten ja Muistiluotsin toimintaa.
Alueellinen muistiyhdistysyhteistyö
Mini-LYHTY tapaaminen järjestettiin 15.8.2018 ravintola Meriniemessä. MiniLYHTY tapaamiseen osallistuivat Kotkan Seudun muistiyhdistys ry:n ja
Kouvolan seudun Muisti ry:n hallituksen jäseniä sekä muistiluotsityöntekijät.
Mukana olivat myös Muistiliiton järjestöjohtaja Anna Tamminen ja
muistiluotsikoordinaattori Krista Pajala. Tapaamisessa allekirjoitettiin
yhdistysten välinen yhteistyösopimus seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
Muistifoorumi Muistiystävällisiä kohtaamisia
Muistifoorumi järjestettiin 17.5.2018 ensimmäistä kertaa. Foorumi oli
suunnattu kymenlaaksolaisille muistiammattilaisille, tiedon lomassa oli
mahdollisuus verkostoitua ja jakaa hyviä käytäntöjä. Alustuksen foorumissa
piti neurologian erikoislääkäri Kati Juva aiheesta ”Neuropsykiatriset oireet
muistisairauksissa”. Osallistujia oli 58.
Kansainvälinen aivoviikko – Vaali aivojasi
Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n / Omais- ja läheistyön projektin kanssa järjestettiin ensimmäistä kertaa aivoviikon Muisti ja Mieli messut. Kotkassa järjestetty kaikille aivoterveydestä kiinnostuneille
tarkoitettu tapahtuma oli onnistunut. Tapahtumaan osallistui 110 ihmistä.
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Muistiviikko 2018
Muistiviikko käynnistyi teatterilla ja Muistikummituokioilla. Ensimmäinen
Muistikummituokio pidettiin yhdistyksen Tule kuulluksi- avointen ovien
yhteydessä 18.9.2018. Paikalla oli myös muistikoordinaattori, palveluohjaaja
ja muistiluotsityöntekijät.
Muistiviikolla ensi-illan sai Näe Minut -episodeja elävästä elämästä Haminan
teatterissa 17.9.2018. Näytelmän työsti keväällä 2018 aloittanut oma
muistikuntoutujien En miä muista -teatteriryhmä. Kouvolasta järjestettiin
yhteiskuljetus ensi-iltaan. Esityksen näki Haminassa 470 henkilöä ja lähes 70
vierailuesityksessä Kotkan Kyminsuussa.
Muistiviikon avoin yleisöluento Kouvolan kansalaisopistolla oli 19.9.2018.
Ikäinstituutin suunnittelija, YTT Elisa Virkola luennoi aiheesta Koti,
muistisairaus ja muutos – näkökulmia yksin asuvan ihmisen arkeen. Luentoa
seurasi 29 ihmistä.
Kaikki Kymenlaakson Muistiluotsin työntekijät osallistuivat yhdistyksen
järjestämään Muistiseminaariin 2018 – Muistiystävällisiä tekoja.
Toiminnasta vastaava osallistui Muistiliiton järjestämään Muistigaalaan
21.9.2018 Helsingissä, Savoy-teatterissa. Muistigaalassa palkittiin vuoden
muistikaveri 2018 sekä juhlittiin 30-vuotista Muistiliittoa.
13.PROJEKTIN RESURSSIT
Kymenlaakson Muistiluotsin talousarvio vuodelle 2018 oli yhteensä 263.500
€. Muistiluotsityöntekijöinä työskentelivät toiminnasta vastaava geronomi
AMK Tarja Levonen, sairaanhoitaja AMK Paula Tommola 30.9.2018 asti (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 aloitti 1.10.2018 60% työajalla.
Käytössä oli kaksi toimistoa: Karhulassa Vesivallinaukiolla sekä Kouvolassa
Hallituskadulla. Lisäksi vuokrattiin 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.
Kymenlaakson
Muistiluotsi
on
sitoutunut
yhteisesti
sovitun
toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntämiseen sekä muistiluotsiverkostoon.
Kehittävä vertaiskäynti toteutettiin Pohjois-Savon Muistiluotsikeskuksen
kanssa.
Vuosikertomuksen laatijat:
Kouvolan seudun Muisti ry
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Kymenlaakson Muistiluotsi
Toiminnasta vastaava Tarja Levonen
Muistiluotsityöntekijä Jenni Pussinen
Muistiluotsityöntekijä Sanna Hellsten
Muistiluotsityöntekijä Tiina Orava

