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Tiivistetysti
Strategiansa (2017-2020) mukaan Muistiliitto, muistisairaiden ja läheisten oma järjestö,
on vahva, vaikuttava ja välittävä muistiystävällisen Suomen rakentaja. Tähän visioon
Muistiliitto tähtää strategian kolmen painopistealueen avulla:
1. Omannäköistä elämää ja osallisuutta, korostaa muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä oikeutta aktiiviseen elämään muistiystävällisessä Suomessa.
2. Aivoterveyttä ja arjen muutoksia, nostaa esiin aivoterveyden edistämisen, muistisairauksien ehkäisyn, tuen, hoivan ja kuntoutuksen.
3. Yhdessä vaikuttaen, korostaa työtä, jota Muistiliitto tekee yhdessä jäsenyhdistysten ja kumppaneiden kanssa.
Toimintavuoden 2018 teema oli Kohti muistiystävällistä Suomea. Teeman alle rakentuivat
Aivo- ja Muistiviikko sekä liiton muu toiminta muistijärjestössä ja sen ulkopuolella.
Omannäköistä elämää ja osallisuutta
Toimintavuonna Muistiliiton oikeuksien- ja edunvalvontatyö oli tiivistä. Liitto teki vuoden
2018 aikana 22 eri kannanottoa, lausuntoa tai muuta kantaaottavaa kirjoitusta tai oli mukana lainvalmistelun työryhmä, kuulemis- ja keskustelutilaisuuksissa. Toimintavuoden aikana Muistiliiton hallitus tapasi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon keskustellen Kansallisen muistiohjelman jatkokaudesta.
Vaikuttamistyö päättäjien suuntaan oli vahvaa ja keskiössä olivat perus-, ihmis- ja itsemääräämisoikeudet. Muistiliiton asiantuntemusta arvostettiin ja liiton edustajia pyydettiin
mukaan ministeriöiden ja muiden toimijoiden työryhmiin, kuulemis- ja keskustelutilaisuuksiin. Muistiliitto osallistui aktiivisesti hallituksen koti- ja omaishoidon kärkihankkeen
ohjausryhmätyöhön, oli tiiviisti mukana itsemääräämisoikeuslainsäädännön valmistelutyössä osana Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) nimeämää valmistelutyöryhmää sekä
STM:n nimeämässä omais- ja perhehoidon jaoksessa. Liitto otti kantaa ja lausui muun
muassa itsemääräämisoikeuslaista, kansallisen muistiohjelman jatkokaudesta, laista vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista, asiakasmaksulaista, Ulkoministeriön luonnoksesta Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksista
tehdyn yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta sekä laista asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Arjen asiamies -hankkeessa koottiin muistisairaiden ja heidän läheistensä oikeudellista
asemaa koskevaa tietoa verkkosivuille sekä tulevaan Arjen asiamies -oppaaseen. Muistiyhdistyksille järjestettiin oikeudellisen ennakoinnin valmennuksia lisäämään valmiuksia
oikeudellisen ennakoinnin kysymyksiin.
Muistisairaiden ja heidän läheistensä osallisuutta, vertaistuen mahdollisuuksia sekä arjen
hallintaa tuettiin ja vahvistettiin Vertaislinja- ja Muistineuvo -puhelinpalveluilla, Muisti-Kaveri -toiminnalla, kokemustoimijuutta vahvistamalla sekä tarjoamalla Facebookissa Kun
isä unohti ja Työikäiset muistisairausdiagnoosin saaneet -verkkovertaisryhmätoimintaa.
Muistisairaiden ja läheisten tarinoita ja osallisuutta nostettiin esille Muisti-lehdessä, Muistikonferenssissa ja lukuisissa tapahtumissa. Muistiaktiivi-toiminta levisi maakuntiin ja yhä
useammalla alueella oli oma maakunnallinen muistiaktiivit-ryhmä.
Hyviä ja kannustavia asenteita vietiin eteenpäin muun muassa Muistiviikolla 2018 lanseeratulla Muistikummi -toimintamallilla. Vuoden 2018 loppuun mennessä Suomessa oli jo
2844 uutta Muistikummia.
Aivoterveyttä ja arjen muutoksia
Muistiliitto toimi aktiivisesti levittäen aivoterveystietoa sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja materiaalein. Aivoviikko (vko 11) vietettiin Neurologisten vammaisjärjestöjen yhteisellä Vaali aivojasi -teemalla.
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Yhdistysten ja koulutettujen vapaaehtoisten aivoterveysosaamista vahvistettiin aivoterveyslähettiläskoulutuksilla. Vapaaehtoisten aivoterveyslähettiläiden tueksi työstettiin Yhdessä kohti aivoterveyttä –opas.
Muistiystävällisen Suomen rakentaminen, muistisairaan ihmisen hyvä hoito ja kohtaaminen nousivat esille muun muassa kolmella alueella toteutetulla Muistiystävällisillä maakuntakierroksilla, SuomiAreenalla sekä Muistikonferenssissa teemalla Muistiystävällisiä tekoja. Muistisairaan hyvän hoidon kriteeristöä vietiin vahvasti eteenpäin ja vuonna 2018
kriteeristön käyttöä arvioitiin ensimmäistä kertaa osana Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vanhuspalvelujen tila -seurantakyselyä. Toimintavuonna julkaistiin Hyvän
hoidon kriteeristön ruotsinkielinen versio Kriterier för god vård.

Yhdessä vaikuttaen
Muistiliitto vietti 30-vuotisjuhlavuotta ja juhlavuonna lanseerattiin liiton perusilmettä mukaileva juhlatunnus ja -materiaalit, jotka olivat näyttävästi esillä läpi vuoden. Juhlavuonna järjestettiin 30-vuotisjuhla Maailman Alzheimer-päivänä 21.9. Liitto juhli yhdessä
jäsenyhdistystensä kanssa ja juhlassa jaettiin liiton ensimmäiset kultaiset ansiomerkit erityisen ansioituneille muistialan toimijoille.

Liitto ja jäsenyhdistykset tekivät tiivistä yhteistyötä muistiaktiiviryhmien saamiseksi eripuolille Suomea. Vuoden aikana syntyi Muistiluotsien koordinoimia aktiiviryhmiä lähes jokaiseen maakuntaan.
Vaikuttamistyöhön kuului paljon yhteistyötä eri verkostoissa. Muistiliitto oli ensimmäistä
vuottaan Neurologisten Vammaisjärjestöjen NV-verkoston puheenjohtajana ja vuoteen sijoittui verkoston uuden strategian sisäänajo sen toimintaan.
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Liiton toiminnan tärkeänä kohderyhmänä ovat sairastuneen ihmisen läheiset ja omaiset.
Tässä työssä liitto on painottanut yhteistyön merkitystä muiden omaishoidon alalla toimivien järjestöjen kanssa. Liitto on tehnyt tiivistä yhteistyötä Omaishoitajaliiton ja Suomen
omaishoidon verkoston kanssa. Yhteistyössä päivitettiin MuistiOvet valmennusmateriaali
ja käynnistettiin MuistiOvet valmennusmateriaalin ruotsinnostyö Folkhälsanin kanssa sekä
kannustettiin yhdistyksiä yhteistyöhön Omaishoitajaliiton yhdistysten kanssa.
Kansainvälistä toimintaa jatkettiin Alzheimer’s Disease Internationalin (ADI) sekä
Alzheimer Europen (AE) kanssa. Eurooppalaisessa sairastuneiden työryhmässä jatkoi
suomalainen edustaja ja muutoinkin tuettiin Muistiaktiivien osallistumista kansainvälisiin
konferensseihin.
Arviointi
Vuoden 2018 toimintaa arvioitiin Muistiliiton arviointistrategian mukaisesti. Muistiliiton
strategiakauden 2017-2020 painopistealueet ovat näkyneet toiminnassa ja kaikkiin tavoitealueisiin on pystytty osoittamaan toimenpiteitä strategiakauden ensimmäisten vuosien
(2017-2018) aikana. Strategisista painopistealueista toiminnassa painottui Yhdessä vaikuttaen (52%) korostaen yhdistysten kanssa tehtävää työtä.
Yhdistysten arvioinnin mukaan Muistiliitto ja sen jäsenyhdistykset ovat vuonna 2018 pystyneet toiminnallaan vaikuttamaan strategisten painopistealueiden toteutumiseen kohtalaisen hyvin (Likert 1-5, ka. 3,7).
Toimintavuoden viestintä oli vahvaa sosiaalisessa-, verkko- ja printtimediassa. Muistiliitto.fi -sivuston käyttäjämäärät jatkoivat kasvuaan. Käyttäjämäärät nousivat 17 prosenttia vuodesta 2017 ja sivun katseluissa ylitettiin miljoonan raja. Myös Aivoviikolla ja Muistiviikolla käyttäjämäärät nousivat noin viidesosan edeltävästä vuodesta. Suosituin alasivu
oli Edunvalvontavaltuutus, sivustolla käytiin 82 435 kertaa vuoden 2018 aikana.

4

MUISTILIITON TOIMINTAKERTOMUS 2018

Esipuhe
Muistiliitto jäsenyhdistyksineen muodostaa muistijärjestön, joka on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö. Muistiliitto vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti
edistäen muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja elämänlaadun yleisiä edellytyksiä. Yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on vaikuttamistyö sekä julkisen ja kolmannen
sektorin yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen.
Muistiliitolle vuosi 2018 oli juhlavuosi liiton täyttäessä 30 vuotta. Juhlavuoden aikana järjestettiin monenlaisia tapahtumia eri puolilla Suomea. Varsinaista pääjuhlaa vietettiin Helsingissä Savoy-teatterissa 21.9.2018. Juhlavuoden teemana oli ’Kohti muistiystävällistä
Suomea’. Myös vuosittain marraskuussa järjestettävän Muistikonferenssin teemana oli
muistiystävällinen yhteiskunta. Konferenssi kokosi yhteen kolmesataa muistityön ammattilaista, kehittäjää ja kokemusasiantuntijaa.
Muistiystävällisessä Suomessa edistetään aivoterveyttä ja tunnistetaan muistioireet varhain. Muistiystävällinen yhteiskunta takaa muistisairaalle ihmiselle asianmukaisen hoidon
ja huolenpidon sekä kuntoutusta. Muistiystävällisessä Suomessa muistisairaat ja heidän
läheisensä voivat elää arvokasta elämää, eikä heitä jätetä ilman tukea. Kolmessakymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon hyvää, mutta työ on edelleenkin kesken ja vahvaa
vaikuttamistyötä tarvitaan tulevinakin vuosina. Työtä ei voi tehdä yksin; mukaan rakennustöihin tarvitaan yhteiskunnan kaikkia osa-alueita ja toimijoita monelta eri alalta. Juhlavuoden aikana huomasimme, miten laaja-alaiset ja hyvät yhteistyöverkostot Muistiliitolla on ja saimme myönteistä palautetta toiminnastamme. Muistiliitto, yhdessä 44 jäsenyhdistyksensä kanssa, jatkaa edelleen työtään muistiystävällisen yhteiskunnan saavuttamiseksi.
Juhlavuoden aikana kampanjoimme muistiystävällisten tekojen puolesta. Muistutimme,
että jokainen voi tehdä näitä tekoja. Jokainen voi vaikuttaa ja olla muutosvoimana. Esimerkiksi se, miten muistisairaista ja muistisairauksista puhutaan, kertoo asenteista. Muistiystävällinen teko voi olla esimerkiksi muistisairaan naapurin pyytäminen mukaan, kun
käy lähikioskilla tai haukkaamassa happea puistossa. Tai voi liittyä jäseneksi muistiyhdistykseen ja tulla vapaaehtoiseksi. Tekemistä riittää kaikille oman ajan ja kiinnostuksen
puitteissa. Jos aikaa liikenee, voi antaa osaamistaan ja aikaansa läheiseen yhteisökotiin –
käydä vaikka laulamassa tai juttelemassa. Vapaaehtoisuuden tapoja on yhtä monta kuin
vapaaehtoisia. Muistiystävällinen teko on myös tutustuminen muistisairauksiin ja niistä
kertominen – olla mukana viemässä myönteistä asennetta eteenpäin. Itselleenkin voi
tehdä muistiystävällisiä tekoja pitämällä huolta omasta aivoterveydestään. Muistisairauksia voidaan ennaltaehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa aivoterveellisillä elämäntavoilla. Vuosittain viikolla 11 vietettävän Aivoviikon yhteydessä neurologiset vammaisjärjestöt kampanjoivat yhdessä aivoterveyden puolesta.
Muistiystävälliset teot -teemalla Muistiliitto käynnisti Muistiviikolla (17. - 23.9.) muistikummitoiminnan eri puolilla Suomea. Muistikummius on tämän päivän kansalaistaito.
Tunnin mittaisessa kummituokiossa tuleva muistikummi oppii ja oivaltaa muistisairauksista viisi tärkeää asiaa. Tämä jälkeen kummi voi helposti tehdä muistiystävällisiä tekoja
omassa arjessaan. Vuoden loppuun mennessä Suomessa oli jo 2844 muistikummia.
Muistikummit kuuluvat maailmanlaajuiseen Dementia Friends –liikkeeseen. Toiminnan tavoitteena on muistisairauksiin liittyvien mielikuvien muuttaminen ja niihin liittyvien kielteisten leimojen poistaminen.
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Juhlavuoden aikana Muistiaktiivit olivat toiminnassa suuressa roolissa. Muistiaktiivit ovat
sairastuneiden ja omaisten asiantuntijatyöryhmä, jonka tehtävänä on kommentoida ja
tuoda esiin näkemyksiä Muistiliiton toiminnasta ja kiinnittää huomiota ja ottaa kantaa
muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Vuoden 2018 aikana muistiaktiiveilta ilmestyi kaksi kannanottoa, joiden aiheet olivat:
• kulkemisen palveluiden kehno kehitys katkaistava
• aivot tarvitsevat ravinteita – muistisairaanakin
Muistiaktiivit toimittavat vuosittain myös yhden neljästä Muistilehden numerosta. Tämän
vuoden lehden teemana oli: Muistiystävällisiä tekoja. Alzheimer Europan sairastuneiden
työryhmässä suomalaisia edustaa Petri Lampinen.
Loppuvuodesta Muistiaktiivit tekivät aloitteen Muistiparlamentin kokoon kutsumisesta
eduskuntaan. Tämä idea toteutuikin Muistiliiton, Muistiaktiivien, Eduskunnan muistikerhon
ja Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmä VAMYTin toimesta helmikuussa 2019.
Loppuvuodesta toiminnanjohtaja Eila Okkonen jäi eläkkeelle ja uuden toiminnanjohtajan
rekrytointi saatiin vahvistettua juuri ennen joulua. Uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin
Katariina Suomu.
Kiitän omasta puolestani Muistiliiton osaavaa ja asiantuntevaa henkilöstöä erinomaisesta
työstä juhlavuoden aikana. Kiitos myös hallitukselle yhdessä tekemisen kulttuurin edistämisestä!
Merja Mäkisalo-Ropponen
Muistiliiton liittohallituksen puheenjohtaja
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1 Sääntömääräinen toiminta 2018
Toimintakertomus 2018 sisältää Muistiliiton hallituksen ja liittovaltuuston hyväksymät perusteet, strategiset painoalueet, tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet. Muistiliitossa noudatetaan Hyvä hallintotapa järjestössä -ohjeistusta (2011).
Vuoden lopussa liitolla oli 44 jäsenyhdistystä, joissa oli 14 787 henkilöjäsentä. Liiton
jäsenmaksu oli neljä euroa yhdistyksen jäsentä kohden.
Liittovaltuusto
Muistiliiton liittovaltuusto kokoontui sääntöjen mukaan kaksi kertaa. Kevätkokous
pidettiin 19.5.2018 ja syyskokous 10.11.2018. Kevätliittovaltuusto hyväksyi Muistiliitolle uudistetut säännöt ja liiton ruotsinkielinen nimi muuttui Minnesförbundetiksi
ja liittovaltuuston toimikaudet muutettiin kaksivuotiseksi.

Kokousten yhteydessä järjestettiin valtuustofoorumit, joissa käsiteltiin muun muassa Hoitotyön tutkimussäätiön Muistiliiton kanssa yhteistyössä toteutettavaa hanketta. Hankkeessa kehitetään puheeksi ottamisen työkalua vaiheeseen, jossa etsitään muistisairaalle ihmiselle sopivaa asumismuotoa.
Liittohallitus
Liittohallitus kokoontui puheenjohtajan kutsusta kahdeksan kertaa. Kokoukset olivat
keskustelevia, ja sekä varsinaiset että varajäsenet osallistuivat niihin ahkerasti.
Työryhmät
Hallituksen työvaliokunta kokoontui puheenjohtajan kutsusta neljä kertaa. Hallituksen asettama sääntötarkastustyöryhmä kokoontui kaksi ja sijoitustyöryhmä hallituksen puheenjohtajan kutsusta kolme kertaa.
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2 Omannäköistä elämää ja osallisuutta
Muistisairaan ihmisen ja läheisen oikeus aktiiviseen elämään muistiystävällisessä Suomessa
Painoalueen strategiset tavoitteet vuosille 2017–2020:







Muistisairaat ihmiset ja läheiset elävät merkityksellistä ja omannäköistä elämää
osallistuen ja vaikuttaen yhteisössään ja yhteiskunnassa
Muistisairaiden ja läheisten oikeudet toteutuvat, yhdenvertaisuus ja itsemääräämisoikeus ovat turvattuja
Muistisairaiden ja heidän läheistensä oikeudet ja edut turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien muutoksessa
Oikeudellisen ennakoinnin välineet tunnetaan ja ovat laajasti käytössä
Muistisairailla ihmisillä ja läheisillä on oikeus aktiiviseen ja aloitteelliseen kansalaisuuteen ja heidän äänensä kuuluu valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti
Asenteet muistisairaita ihmisiä kohtaan ovat muuttuneet hyväksyviksi ja kannustaviksi, ja sairauksiin liittyvä kielteinen leima on poistunut

2.1 Merkityksellistä, omannäköistä ja aktiivista elämää
Muistiliiton oikeuksien edistäminen ja vaikuttamistyö muistisairaiden perus-,
ihmis- ja itsemääräämisoikeuksien hyväksi oli vahvaa. Punaisena lankana vaikuttamistyössä on ollut muistisairaan ja läheisen yhdenvertainen oikeus tukeen, palveluihin ja hyvään, omannäköiseen elämään.
Muistisairaiden ja heidän läheistensä osallisuus lisääntyy
• Muistisairaiden toimijuutta ja jäsenyyttä yhdistyksissä edistettiin:
 Yhdistyksiä kannustettiin ottamaan käyttöön yhdistysresepti, minkä
avulla mahdollistettiin muistisairaiden ohjaaminen yhdistysten tiedon,
tuen ja vertaisuuden pariin sekä aktiivisempi kuntoutussuunnitelmien
tekeminen kuntoutus- ja hoitopalveluissa.
• Vahvistettiin kokemustiedon hyödyntämistä muistijärjestössä ja myös muualla yhteiskunnassa. Sairastuneiden osallisuutta ja äänen kuuluvuutta vahvistettiin ottamalla kokemusasiantoimijuus osaksi toimintaa ja tarjoamalla aktiivisesti kokemustoimijoille mahdollisuuksia järjestön toiminnassa ja vaikuttamistyössä.
 Osallistuttiin Kokemustoimintaverkostoon ja kannustettiin yhdistyksiä aktivoimaan muistisairaita ja läheisiä kokemustoimijoiksi sekä käyttämään heitä oman alueen vaikuttamistoiminnassa.
 Tuettiin muistisairaiden jäsenyyttä yhdistysten hallituksissa
kannustamalla yhdistystoimijoita valitsemaan hallituksiinsa muistisairauteen sairastuneita.
• Muistisairaiden ja läheisten ääni tuotiin kuuluvaksi:
 Vaikuttamistyössä hyödynnettiin Muistiliiton selvitysten ja kohtaamiskyselyn (2017) tuloksia.
 Muistiliiton toiminnan kehittämisessä hyödynnettiin muistisairailta ja
läheisiltä systemaattisesti kerättyä palautetta ja kehittämisehdotuksia.
 Muisti-lehdessä ja sosiaalisessa mediassa painotettiin juttuja,
joissa ääneen pääsevät sairastuneet ja läheiset
 Tehtiin aktiivista yhteistyötä median (TV, radio, lehdet) ja toimittajien kanssa. Median pyyntöihin vastattiin aktiivisesti ja viipymättä,
haastateltaviksi etsittiin muistisairaita ja läheisiä.

8

MUISTILIITON TOIMINTAKERTOMUS 2018



Valtakunnallista ja alueellista Muistiaktiivit-toimintaa kehitettiin yhteistyössä Muistiluotsien ja yhdistysten kanssa
 Hyödynnettiin Muistiaktiivien tuottamia
keinoja, joilla voidaan edistää muistisairaiden ja läheisten äänen kuulumista
 Kehitettiin alueellisten Muistiaktiivien
välistä viestintää ja toiminnan näkyvyyttä
 Vahvistettiin muistiaktiivien roolia kokemustiedon viejänä omalla
alueellaan

Kuvassa Muistiaktiivit keväällä 2018.
•

Vertaisuuden mahdollisuuksia kehitettiin, toteutettiin ja tuettiin:
 Työiässä sairastuneille järjestettiin osallistujien tarpeita vastaava vertaistapaamisia ja yhdistysten työikäistoimintaa, kehittämistä ja
hankkeita tuettiin järjestämällä tapaamisia, jossa jaetaan hyviä käytäntöjä, osallistumalla ohjausryhmiin ja tekemällä yhdistyskäyntejä.
 Työikäisenä muistidiagnoosin saaneet ja Kun isä unohti –facebook ryhmiä ylläpidettiin.
 Työikäisenä muistidiagnoosin saaneet -facebook ryhmälle toteutettiin kaksi kokoontumista.
 Vertaistukea työikäisille muistisairaille ja heidän perheilleen vahvistettiin tarjoamalla tukea yhdistyksille vertaistapahtuman/perhekurssin pilotoimisessa (mm. konsultaatio- ja markkinointituki).
 Tuettiin Lapin Muistiyhdistyksen ja Länsi-Pohjan Muistiyhdistyksen vertais- ja virkistysviikonlopun järjestämistä elokuussa
2018.
 Vertaislinja-tukipuhelimen vastaajille järjestettiin kaksi koulutustapaamista teemoilla ”seksuaalisuus puhelinauttamisessa – näkökulmia
seksuaalisuuden kohtaamisessa” ja ”TunteVa-vuorovaikutuksella aitoon
kohtaamiseen hankalissakin tilanteissa”. Vertaislinjalle rekrytoitiin yksi
uusi vertaispäivystäjä.
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Vertaislinja-keskustelupalsta siirrettiin kesän jälkeen Tukinet-keskustelupalstan sisälle teemanimellä muisti ja muistisairaudet, sen käyttöä ja keskusteluaiheita on seurattu ja tarvittaessa osallistuttu keskusteluun.

Virtuaalista muistipuistoa kehitettiin täydentämään Muistiliiton ja yhdistysten aktiivisuuteen kannustavaa ja hyvinvointia edistävää perustoimintaa.

2.2 Oikeuksia turvataan
•
•

•

Kannanottoja, lausuntoja ja tiedotteita tehtiin aktiivisesti ja proaktiivisesti
seuraten ajankohtaista kansallista ja kansainvälistä keskustelua ja kehittämistyötä.
Eduskunnan ja muiden päättäjien suuntaan tehtiin vireää vaikuttamistyötä
 Eduskunnan muistikerhon kanssa valmisteltiin kokoontumisia ja toimittiin asiantuntijasihteerinä.
 Lähetettiin uutiskirje kansanedustajille.
 Valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin, lakihankkeisiin ja valmisteluun osallistuminen oli aktiivista eri työryhmissä ja itsenäisesti, vaikuttamistyössä vahvistettiin muistisairaiden ja heidän läheistensä näkökulmia:
 Kansallisen muistiohjelman 2012 -2020 toimeenpanoon osallistuminen
 Kansallisen muistiohjelman jatkokauden valmistelutyöhön osallistuminen ja vaikuttaminen.
 Itsemääräämisoikeuslain valmisteluun osallistuminen/toteuttamisen seuraaminen
 Kotihoidon ja omaishoidon kehittämishankkeen (I&O) ohjausryhmään osallistuminen
 Osallistuttiin aktiivisesti STM:n nimeämän Omais- ja perhehoidon
jaoksen toimintaan
 Järjestö 2.0. mukana muutoksessa koordinaatiohankkeen ohjausryhmään osallistuminen
 Osallistuttiin aktiivisesti ETENEn työhön
 Vammaislainsäädännön (esitys vammaisten henkilöiden erityispalveluja koskevaksi laiksi) uudistuksen seuraaminen
 Vanhuspalvelulain ja sen muutosten toteutumisen seuranta
 Sosiaalihuoltolain ja omaishoitolain toteutumisen seuraaminen
 Muistiystävällisen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun ja
vaikutusten seuraaminen erityisesti muistisairaiden ihmisten ja
heidän läheistensä palvelujen näkökulmasta
Sairastuneiden oikeuksia edistettiin kuuntelemalla aktiivisesti heitä liittyen
sairastumisen myötä ilmenneisiin ongelmakohtiin (mm. oikeudet yhdenvertaiseen kohteluun sekä kuntoutuksen ja tuen saantiin, huomioiden myös työikäisten erityistarpeet) ja tehdään lausuntoja, kannanottoja tai suoria aloitteita
(esim. Vammaisfoorumi, Kela)
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Kuvio 1. Muistiliiton kannanotot, lausunnot, kuulemiset ja tehdyt kirjoitukset
(2012-2018)
•

•

Muistiliiton ja -yhdistysten osaamista vahvistettiin:
 Vahvistettiin Muistiluotsiverkoston sisäistä osaamista ja kehittämistä
valtakunnallisilla ja alueellisilla tapaamisilla.
 Muistiluotsikeskusten työntekijöiden osaamista vahvistettiin Ikäinstituutin toteuttamalla osallisuus-koulutuskokonaisuudella.
 Muistisairaiden ja heidän läheistensä oikeudellista asemaa koskevaa
tietoa koottiin yhteen sekä verkkosivuille, että Arjen asiamies -oppaaseen.
 Järjestettiin muun muassa oikeudellisen ennakoinnin valmennuksia
muistiyhdistyksille.
Muistisairaiden ja läheisten päätöksentekoa tuettiin muun muassa Muistineuvon puhelinneuvonnalla sekä hyvän hoidon puheeksi ottamiseksi ja hoitopaikan valintaan tehdyn tarkistuslistan käytön opastuksen, levittämisen ja
juurruttamisen kautta.

2.3 Hyväksyvät ja kannustavat asenteet
Näkyvää ja myös taustalla tapahtuvaa valtakunnallista vaikuttamistyötä
tehtiin aktiivisesti hälventäen muistisairauteen liittyviä ennakkoluuloja ja pelkoja
sekä vahvistaen myönteisiä asenteita. Muistisairaiden ihmisten omia tarinoita
ja näkemyksiä nostettiin esiin:
• Muistikonferenssissa muistisairaiden ja läheisten omat tarinat hälvensivät
muistisairauteen liittyviä ennakkoluuloja ja vahvistivat myönteisiä asenteita.
• Juhlavuoden toiminnoissa huomioiden hyväksyvät ja kannustavat toimenpiteet.
• Muisti-lehdessä ja erityisesti sen Muistiviikon numerossa (3/2018), joka oli
muistisairaiden ihmisten tekemä numero.
• Sosiaalisessa mediassa, eli Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa sekä
valtakunnallisissa tapahtumissa, kuten SuomiAreenassa.
• Muistiaktiivien toiminnasta uutisoitiin säännöllisesti ja heitä kannustettiin aktiiviseksi kommentoijiksi liiton sosiaalisen median kanavissa esimerkiksi muistikonferenssissa.
• Muistiliiton blogiin aktivoitiin kirjoittajiksi muistisairaita ihmisiä. Vuonna
2018 julkaistiin kuusi muistisairaan ihmisen tai omaisen kirjoittamaa blogia.
11
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•
•
•

Muistisairauden monet kasvot –kampanja kannusti kirjoittamaan ja jakamaan oman tarinansa muistisairaudesta osoitteessa www.muistini.fi. Vuonna
2018 sivustolla julkaistiin kolme uutta tarinaa.
Lasten ja nuorten, joiden läheisellä on muistisairaus, erityistä asemaa on pidetty esillä eri foorumeissa.
Muistiystävällisyyden lisääntymiseen tähtäävää asennetyötä vahvistettiin
 Kehitettiin yhdessä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen kanssa Muistikummit, Suomeen sopiva malli Dementia Friends -toiminnasta ja lanseerattiin se valtakunnalliseksi muistiviikolla
 Viemällä tietoa, osallistumalla ja olemalla esillä tapahtumissa (konferenssit, verkosto- ja messutapahtumat)
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3 Aivoterveyttä ja arjen muutoksia
Aivoterveyden edistäminen, muistisairauksien ehkäisy, tuki, hoiva ja kuntoutus kotona ja yhteisökodissa
Painoalueen strategiset tavoitteet vuosille 2017–2020:








Aivoterveyden edistäminen ja muistisairauksien ehkäisy tunnetaan osana ihmisten
hyvinvointia ja ajantasaiseen tietoon perustuvat keinot ovat käytössä
Muistijärjestössä edistetään aivoterveyttä kuntatoimijoiden kanssa hallintorajat ylittäen
Muistijärjestön toiminta on kiinteä osa muistisairaan ihmisen hoitopolkua ja palveluketjua
Muistisairaat ja läheiset saavat tukea ja tietoa hoidosta, palveluista ja teknologista
ratkaisuista
Muistisairaan elämä kotona ja yhteisökodissa on kaikissa vaiheissa turvallista ja
omannäköistä
Läheisen elämä on omannäköistä ja jaksamista tuetaan tarjoamalla tukea ja tietoa
muistisairauden kaikissa vaiheissa
Hyvän hoidon kriteeristö ja eettiset periaatteet ohjaavat asiakaslähtöistä Muistiliiton
ja jäsenyhdistysten toimintaa ja muistisairaiden hoitoa ja hoivaa

3.1 Aivoterveyden edistäminen ja muistisairauksien ehkäisy
Aivoterveystietoa levitettiin aktiivisesti väestölle:
• Sosiaalisessa mediassa tarjottiin tutkimukseen perustuvaa aivoterveystietoa
ja vahvistettiin oikeaa tietoa muistisairauksien ennaltaehkäisystä
• Aivoviikkoa (vko 11) vietettiin Neurologisten vammaisjärjestöjen yhteisellä
Vaali aivojasi -teemalla ja tarjottiin yhdistyksille kampanjamateriaalia sekä painotuotteena että verkkoalustalla
• Yhdessä kohti aivoterveyttä –materiaalin avulla kannustettiin yhdistyksiä
ja erityisesti Muistiluotseja kouluttamaan vapaaehtoisia aivoterveyslähettiläitä aivoterveysluentojen pitämiseen ja ryhmien ohjaamiseen paikallisten tarpeiden ja resurssien mukaan
 Ylläpidettiin ja päivitettiin Yhdessä kohti aivoterveyttä -materiaalit
 Julkaistiin Yhdessä kohti aivoterveyttä ohjaajan opas
• Verisuoniperäisiin muistisairauksiin liittyvää tietoutta vahvistettiin
• Muistipuisto-verkkopalvelua juurrutettiin muun muassa muistisairauksien riskiryhmässä oleville
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3.2 Muistijärjestö osana palveluketjua
•

•

•

•
•
•

Osallistuttiin valtakunnalliseen työhön muistisairaiden ja läheisten koti- ja
omaishoidon palvelupolun kehittämiseksi. Muistiliitto oli mukana
 hallituksen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) -kärkihankkeen ohjausryhmässä, sekä
 Sosiaali- ja terveysministeriön nimeämässä Omais- ja perhehoidon jaoksessa.
Yhdistysten tekemää paikallista vaikuttamistyötä tuettiin
 Vaikuttamistyön materiaalit pidettiin ajan tasalla ja yhdistyksiä kannustetiin niiden käyttöön vaikuttamistyössä ja jäsenhankinnassa.
 Diasarjoina ja valmennusmateriaaleina muun muassa Hyvän hoidon kriteeristö sekä Omaishoitajat ja läheiset -liiton kanssa yhteistyönä toteutettua MuistiOvet®-materiaalia
 Järjestettiin järjestöpäivät teemalla vaikuttaminen ja oikeudelliset
asiat.
 Yhteisen keskustelun paikkoja tarjottiin muun muassa järjestötapaamisissa, kuten yhdistysjohdon päivässä, Muistiluotsiverkosto- ja Lyhtytapaamisissa.
Lisättiin ja levitettiin osaamista monien yhteistyökumppaneiden kautta käyttäen liiton valtakunnallista laatutyökalua Hyvän hoidon kriteeristöä.
 Julkaistiin ruotsinkielinen versio Kriterier för god vård - Handbok för yrkespersonal i utveckling och utvärdering av god vård och livskvalitet för
personer med minnessjukdom.
Hyvän hoidon kriteeristön käyttöä arvioitiin ensimmäistä kertaa osana THL:n
vanhuspalvelujen tila -seurantakyselyä.
Työiässä sairastuneiden palveluketjun katvekohtia ja erityiskysymyksiä
käsiteltiin työikäistoiminnan asiantuntijatyöryhmässä.
Tietoisuutta työikäisten muistista, muistisairauksista ja erityistarpeista
edistettiin tuottamalla uutiskirjeitä yhdistyksien käyttöön sekä työikäisten kannalta merkittävimmille verkostoille ja ammattilaisille.

3.3 Tietoa palveluista ja tukea kaikissa vaiheissa
Muistiliiton toiminnot tukivat muistisairaan ja läheisen arkea:
• Muistineuvo-tukipuhelintoiminta turvasi mahdollisimman monen soittajan linjalle pääsyn lisäämällä päivystäjien päiväkohtaista määrää. Neuvontapuhelut
liittyivät yleisimmin muistisairauden oireisiin ja tutkimiseen, oikeudelliseen
neuvontaan ja omaisen selviytymiseen.
 Tehtiin interventioita tähtäämällä linjan vakiintumiseen sekä toiminnan
pysyvyyteen myös hankekauden jälkeen.
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Ruotsienkielistä palvelua kehitettiin linjan teknisen toimivuuden varmistamiseksi.
Vertaislinja-tukipuhelin jatkoi toimintaansa vastaten muistisairaiden läheisten
tarpeeseen saada tukea ja keskusteluapua toisilta muistisairaiden läheisiltä.
Vertaislinjan puhelut koskivat yleisimmin omaisen henkistä kuormitusta ja yksinäisyyttä, muistisairaan hoitoon sekä hoitopaikkaan liittyvää tematiikkaa tai
omaisen jaksamista.


•

Muistiliiton ja -yhdistysten palveluja ja materiaaleja kehitettiin vastaamaan
entistä paremmin sairastuneiden ja läheisten tarpeita:
• Päivitettyä Muistisairaus työiässä -opasta tarjottiin yhdistysten käyttöön
mm. tiedon ja tuen välineeksi työiässä sairastuneille ja läheisille ja markkinoitiin sen sähköistä versiota.
• Muistiystävällisen Suomen rakentamisen, muistisairaan kohtaamisen
ja hyvän hoidon elementtejä levitettiin erityisesti maakuntakiertueilla. Lisäksi tuotettiin muistiyhdistysten ja muistiluotsien käyttöön koulutussetit Aidosti kohdaten TunteVan keinoin sekä Vapaaehtoinen saattohoidettavan rinnalla kulkijana -aiheista.
• Julkaistiin uudistettu extranet vastaamaan paremmin yhdistysten tarpeisiin
Muistikonferenssi 2018 - Muistiystävällisiä tekoja kokosi yhteen muistityön
ammattilaisia, muistisairaita ja läheisiä. Konferenssi tarjosi ajankohtaista tietoa
muistisairaiden ja läheisten kokemuksista, muistisairauksista sekä vahvisti muistisairaisiin liittyviä positiivisia asenteita.

3.4 Turvallista ja omannäköistä elämää sekä hyvää hoitoa ja hoivaa
Muistiyhdistyksissä toimivien ammattilaisten ja vapaaehtoisten osaamista
kehitettiin ja tuettiin tavoitteena muistisairaiden ja heidän läheistensä yksilölliset
tarpeet huomioiva kuntoutus, palvelu – ja hoito sairauden kaikissa vaiheissa:
• Hyvän hoidon kriteeristö, tarkistuslista ja hyvän hoidon huoneentaulu nostettiin vahvasti esille viestinnän, yhteistyön, muistisairauksien erityisosaamisen
ja niihin liittyvän kehittämisen yhtenä laatu- ja kehittämistyökaluna.
 Muistisairauksien hyvän hoito tunnetaan, ymmärretään ja otetaan käyttöön yhä laajemmin kuntoutus-, palvelu – ja hoitotyön osana.
 Muistiystävällisiä maakuntakierroksia pidettiin yhteensä kolmessa maakunnassa, joissa nostettiin esiin hyvä hoito ja kohtaaminen muistisairaiden ja läheisten näkökulmasta, nostamalla heidän ajatuksiaan ja toiveita niihin liittyen.
• Saattohoito-tietoa syvennetty toteuttamalla koulutuswebinaari sekä tuottamalla koulutusmateriaali muistiyhdistysten ja muistiluotsien käyttöön aiheella
vapaaehtoinen saattohoidettavan rinnalla kulkijana.
• Muistisairaiden ja läheisten omannäköisen elämän tukena on Muistipuistoverkkopalvelu
• Yhdistyksiä kannustettiin markkinoimaan ja esittelemään Muistipuisto verkkopalvelua.
• Seurataan uudenlaisten, muistiystävällisten taajamien ja asumismuotojen kehitystä ja tarjottiin muisti- ja kokemusasiantuntijuutta kehittämistyöhön.

15

MUISTILIITON TOIMINTAKERTOMUS 2018

4 Yhdessä vaikuttaen
Muistiliitto jäsenyhdistyksineen tekee vaikuttavaa yhteistyötä
Painoalueen strategiset tavoitteet vuosille 2017–2020:









Liitto on muistisairaiden ihmisten ja läheisten oma vahva, vaikuttava, välittävä ja
yhtenäinen järjestö, jonka jäsenmäärä kasvaa
Liiton ja yhdistysten tarjoama toiminta vastaa tarpeeseen ja houkuttelee mukaan
Muistisairaalla ihmisellä ja läheisellä on mahdollisuus toimia aloitteellisena ja aktiivisena kansalaisena yhteiskunnassa omien voimavarojensa ja tarpeidensa mukaan
Vapaaehtoistoiminta on mielekästä, monipuolista, houkuttelevaa ja keskeinen osa
järjestön toimintaa
Muistiliitto ja jäsenyhdistykset pitävät kansallista muistiohjelmaa ja muita vaikuttamistyön materiaaleja vahvasti esillä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella
tasolla
Liitto toimii jäsentensä keskusjärjestönä edustaen niitä sekä tukien, ohjaten ja valvoen niiden toimintaa
Muistiliitto osallistuu oman alansa tiedon, toiminnan, tutkimuksen ja palvelujen kehittämiseen sekä yhteistyöhön eri toimijatahojen kanssa

4.1 Vahva, vaikuttava ja kasvava muistijärjestö
Koko järjestön yhteinen näkemys ja brändi olivat vahvasti esillä:
• Muistiliiton strategia, visio ja brändi näkyivät toiminnassa ja niistä käytiin
keskustelua jäsenyhdistysten kanssa mm. yhdistysjohdon päivillä, valtuustofoorumeissa ja aluetapaamisissa.
 Muistiliiton ruotsinkielinen nimi muutettiin Minnesförbundet ja otettiin
käyttöön uuden nimen sisältävä logo
 Otettiin käyttöön uudistetut PorwerPoint diat vahvistamaan Muistiliiton
ilmettä
•
•

•

Kohti muistiystävällistä Suomea – vuoden 2018 teema – oli näkyvästi esillä
järjestön sisäisissä tapaamisissa, uutiskirjeissä ja extranetissä
Muistiliitto vietti 30-vuotisjuhlavuotta
 Juhlavuonna lanseerattiin liiton perusilmettä mukaileva juhlatunnus ja materiaalit, jotka olivat näyttävästi esillä läpi vuoden.
 Järjestettiin 16.9. Muistimessu yhteistyössä tuomiokirkkoseurakunnan
kanssa
 Järjestettiin 30-vuotisjuhla Maailman Alzheimer-päivänä 21.9. Juhlassa
jaettiin liiton kultaisia ansiomerkkejä erityisen ansioituneille muistialan
toimijoille.

Aktiivit muistin asialla -seminaari järjestettiin yhdessä Lapin Muistiyhdistyksen kanssa joulukuussa.
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•

•

•
•
•
•

•
•

Muistiviikkoa vietettiin koko järjestökentän yhteisenä, näkyvänä toimintaviikkona teemalla Muistiystävällisiä tekoja
 Lanseerattiin haastekampanja, jonka avulla yhdistykset palkitsivat alueidensa muistiystävällisten tekojen tekijöitä.
 Tuotettiin yhdistyksille vuonna 2016 lanseerattuja materiaaleja, joiden
avulla vahvistettiin Muistiviikon ja koko järjestön tunnettuutta ja tuttuutta. Käytössä olivat Muistiviikon julisteet ja rintamerkit.
 Yhdistyksiä kannustettiin edelleen tuttujen toimintamuotojen, kuten
Muistimessujen, pop-up muistikahviloiden ja Bongaa muistipinssi -tempausten järjestämiseen.
 Muistiliitto järjesti koko muistijärjestökentän kaksi yhteistä Kiitosjuhlaa
vapaaehtoisille. Ensimmäinen juhlista oli Rovaniemellä ja toinen Helsingissä Muistiliiton 30-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä.
Aivoviikkoa (vko 11) vietettiin NV:n yhteisellä Vaali aivojasi -teemalla, jonka
osalta Muistijärjestö painotti erityisesti levon, rauhoittumisen merkitystä nostaen erityiseksi kohderyhmäksi muistisairaat ihmiset
 Teemaviikolle luotiin yhteiset materiaalit, joita yhdistykset hyödynsivät
omissa tilaisuuksissaan.
 Yhdistyksiä kannustettiin NV-verkoston yhteisen Aivohoitola-konseptin
ja sen materiaalien käyttöön.
Liittovaltuuston foorumit järjestettiin yhdistysten liittovaltuustoedustajille.
Yhdistysjohdon päivässä keskusteltiin ajankohtaisista asioista teemalla Yhdessä vaikuttaen.
Uutiskirje tuki järjestön sisäistä viestintää, ja se lähetettiin suomeksi ja ruotsiksi kaikille yhdistyksille kerran kuukaudessa
Muisti-lehti (4 teemoitettua numeroa; vaali aivojasi, hyviä uutisia, muistiystävällisiä tekoja ja rinnalla kulkien) ja muut materiaalit olivat tärkeitä välineitä
järjestön yhteisen viestin levittämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen, ja niitä
kehitettiin lukijoilta ja yhdistyksiltä saadun palautteen pohjalta
Hyödynnettiin valmista materiaalia ja varmistettiin ns. perusesitteiden (mm.
Hoitotahtoni, sairausesitteet, Miten se nyt olikaan, Kuntoutusopas, Muistiopas,
HHK, Saattohoito-opas) jatkuva saatavuus.
Materiaalit käännettiin mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi, pois lukien
Muisti-lehti, jossa kaksi ruotsinkielistä sivua per lehti.

Muistiyhdistysten perustyötä vahvistettiin:
• Tuettiin yhdistysten perustyötä ohjauksella ja neuvonnalla
• Asiakasrekisterin käyttöä tuettiin ja ohjattiin
 Yhdistyksiä ohjeistettiin myös hyödyntämään jäsenrekisteriä vapaaehtoisrekisterinä koulutuksin ja verkkoalustalle tallennetulla videotietoiskulla.
• Järjestölähtöistä koulutusta tuettiin Opintokeskus Siviksestä haettavalla ohjauksella ja taloudellisella tuella esimerkiksi yhdistyksen hallituksen, vapaaehtoisten ja henkilökunnan koulutuksiin, ja yhdistyksiä kannustettiin osallistumaan Siviksen järjestämään yhdistystoimintaan liittyviin koulutuksiin.
• Vahvistettiin muistiyhdistysten vapaaehtoistoimintaa
 Järjestettiin kaksi alueellista Kiitosjuhlaa yhdistysten vapaaehtoisille,
joissa palkittiin Vuoden Muisti-KaVeRi ja Vuoden vapaaehtoisteko.
 Tuettiin yhdistyksiä vapaaehtoistoiminnan vahvistamisessa tarpeen mukaan tehtävin yhdistysvierailuin.
 Uudistettiin jäsenyhdistysten extranet palvelemaan paremmin myös vapaaehtoistyötä tukevaa yhdistystoimintaa.
Muistiyhdistysten toimijoiden osaamista vahvistetaan:
• Järjestettiin kolme Muistiystävällinen maakunta –seminaaria, joista yksi
oli ruotsinkielinen.
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•

•
•

•

•

•

•

•

Muistineuvovastaajien osaamista vahvistettiin järjestäen täydennyskoulutusta mm. aiheella muistisairauksien hoidon uusimmat tutkimustulokset.
 Julkaistiin Muistineuvovastaajan käsikirja päivystäjien perehtymisen tueksi sekä osaamisen varmistamiseen.
Jatkettiin muistiyhdistysten oikeudellisen ennakoinnin valmennustoimintaa.
Muisti-KaVeRi -täydennyskoulutuswebinaarit järjestettiin teemoilla: Kohtaaminen TunteVa-toimintamallin pohjalta sekä Muisti-KaVeRi saattohoidettavan rinnalla kulkijana. Koulutusmateriaalit tallennettiin verkkoalustalle laajemman käytön mahdollistamiseksi.
Varmistettiin yhdistysten osaaminen, osallistaminen ja äänen kuuluminen
 Järjestettiin yksi valtakunnallinen suomenkielinen vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin koulutus muistiyhdistyksille.
 Tuotettiin verkkoalustalle säännöllisesti yhdistysten vapaaehtoistoimintaa tukevia tietoiskuja.
 Järjestettiin yleisesti sosiaalisesta mediasta sekä erityisesti Twitterin
käytöstä koulutusta luotsiyhdistyksille
Yhdistysten vapaaehtoistoimintaa nostettiin näkyvästi esille ja helpotettiin
siihen mukaan pääsemistä
 Yhdistyksille tarjottiin koulutusta vapaaehtoisrekisterin sekä vapaaehtoisten ilmoittautumislomakkeen käyttöönotosta.
 Varmistettiin vapaaehtoistoiminnan näkyvyys Muistiliiton viestintäkanavissa
 Muistiaktiivit valitsivat Vuoden Muisti-KaVeRin, jonka palkitseminen tapahtui Muistiviikolla.
Jatkettiin verkkoalustan kehittämistä ja kerättiin verkkoalustalle yhdistysten
ja liiton tuottamaa materiaalia
 Mahdollistettiin webinaari-koulutusten järjestäminen ja tallennettiin pidetyt tilaisuudet alustalle
Tuettiin yhdistysten välistä vertaisoppimista uudella verkkoalustalla hyödyntäen sen tarjoamia työkaluja.
 Muistiluotsikeskusten välillä edistettiin vertaisarvioinnin käyttöönottoa
yhteisellä koulutuksella.
 Kannustettiin yhdistyksiä vertailevaan arviointiin (benchmarking) esimerkiksi tuloksellisuus- ja vaikuttavuusseurannoissa.
Luotiin Innokylään Muistihankkeiden kirjasto ja kannustettiin muistihankkeita
tallentamaan materiaaleja ja malleja hyvien käytäntöjen levittämiseksi.

Muistijärjestön keskinäinen yhteistyö vahvistui
• Muistiyhdistysten hanketyöntekijöille mahdollistettiin yhteinen kehittämistyö ja
verkostoituminen kehittämistyön verkostossa.
 Kehittämistyön verkosto kokoontui kolme kertaa, tapaamisista kaksi toteutettiin webinaarina.
• Muistijärjestön keskinäistä osaamista tuotiin esille Muistikonferenssin toimintaesittelyissä ja Muistiluotsien alueellisissa tapaamisissa.
• Yhdistysten edellytyksiä ja osaamista työikäisten muistisairaiden ja perheiden
tukemisessa edistettiin koordinoimalla Muistiliiton työikäisverkostoa. Verkosto kokoontui kaksi kertaa. Tietoa välitettiin lisäksi extranetissä ja sähköpostilla. Työikäisverkoston toimintaa selkiytettiin edelleen.
Muistiluotsikeskusten toimintaa vahvistettiin:
• Muistiluotsien brändiä vahvistettiin Muistiluotsiasiantuntijakeskusten yhtenäisillä infograafeilla joilla tuotiin keskusten toimintaa näkyväksi.
• Muistiluotsiverkoston tunnettavuutta vahvistettiin osallistumalla Helsingin
ja Oulun lääkäripäiville sekä Kehittyvän vanhustyönmessuille kuudella eri paikkakunnalla.
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•
•
•
•

Järjestettiin kaksi valtakunnallista koulutuksellista verkostotapaamisista sekä
kahdeksan alueellista tapaamista.
Muistiluotsikeskusten työntekijöiden osaamista vahvistettiin uusien työntekijöiden perehdytyskäynneillä sekä ohjauskäynneillä
Alueellista yhteistyötä Muistiluotsikeskusten ja yhdistysten välillä vahvistettiin
järjestämällä neljä lyhtytapaamista, joissa edistettiin yhteistä suunnittelua ja
toimintaa.
Kehitettiin Muistiluotsien toiminnanohjausjärjestelmää yhteistyössä Muistiluotsien kanssa entistä paremman käyttävyyden sekä visualisoinnin mahdollistamiseksi Power Bi:n avulla.

Yhdistysten jäsenhankintaa vahvistettiin:
• Uusia ihmisiä ja potentiaalisia jäseniä pyritään tavoittamaan esimerkiksi
tukemalla jäsenyhdistyksiä Muisti- ja Aivoviikolla järjestämään pop up –muistikahviloita, joissa hyödynnetään koko järjestön yhteisiä kampanjaviikkojen teemoja sekä Muistikummitoiminnalla
• Tuettiin yhdistyksiä jäsenhankinnan materiaalien käytössä: jäsenhankintaopas, jäseneksiliittymislomake ja yhdistysresepti.
• Selvitettiin oppilaitos- ja yritysyhteistyömalleja ja niistä on kerätty verkkoalustalle hyvien käytäntöjen opastusta tietoiskun muodossa.

4.2 Vaikuttamis- ja yhteistyötä kaikilla tasoilla
Kansallinen muistiohjelma (STM 2012) ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteet (THL 2015) toivat suuntaviivoja Muistiliiton toimintaan.
Yhteistyötä vahvistettiin verkostoissa, työryhmissä, tapahtumissa ja syvennettiin
yhteistyötä strategisiin yhteistyökumppaneihin
• Omaishoitajaliiton kanssa jatkettiin yhteistyötä
 Osallistuttiin Suomen omaishoidon verkoston toimintaan verkoston
jäsenenä sekä viestintäverkossa
 Päivitettiin MuistiOvet valmennusmateriaali
 Käynnistettiin MuistiOvet valmennusmateriaalin ruotsinnostyö
 Kannustettiin yhdistyksiä yhteistyöhön Omaishoitajaliiton yhdistysten
kanssa
• SPEK:n OTE -hankkeen kanssa jatkettiin yhteistyötä
 Kannustettiin yhdistyksiä järjestämään yhteistyössä Ote -hankkeen
kanssa tuvallisuuteen liittyviä yleisötilaisuuksia.
• Kartoitettiin yhdessä Kirkkohallituksen kanssa yhteistyömahdollisuuksia alun
perin toimintamallin luomiseen läheisensä menettäneille omaisille, mistä luovuttiin yhteisymmärryksessä (ei tarvetta) ja päädyttiin aloittamaan yhteistyö
muistisairaan kohtaamisen koulutuskokonaisuudesta.
• Tampereen Kaupunkilähetys ry:n TunteVasta Virtaa arkeen hankkeen
kanssa jatkettiin yhteistyötä hankekauden ajan.
 Yhdistykset saivat TunteVa materiaalia ryhmäohjaukseen ja vapaaehtoistoimintaan liittyen.
• NV-verkostoyhteistyössä (Neurologiset vammaisjärjestöt) toimittiin puheenjohtajajärjestönä
 Koordinaatio ja verkoston toiminnan kehittäminen valtakunnallisen vastuuryhmän ja alueellisten verkostojen avulla
 Vahvistettiin Aivoviikkoa yhteisenä ja näkyvänä toimintaviikkona suunnitelmallisella tiedotuksella, infopaketilla sekä tiiviillä mediayhteistyöllä
 Hoidettiin verkoston hallinnolliset tehtävät
• Jatkettiin yhteistyötä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Maaseudun
terveys- ja lomahuolto ry:n ja Suomen muistiasiantuntijat ry:n kanssa
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Osallistuttiin SOSTEn VAHVAT- ja TUTKIMUS-verkostojen sekä viestintäverkoston sekä sen alaverkostojen toimintaan
 Vaikutettiin SOSTEn Potilasjärjestöjen verkostossa (POTKA) ottaen kantaa ja vahvistaen muistisairaiden ja heidän läheistensä asemaa ja edunvalvontaa.
 Toimittiin SOSTE:n ja Kuntoutussäätiön (KUVE) verkostossa, tuoden
muistisairaiden ja läheisten kuntoutustarpeita ja ääntä esille.
 Osallistuttiin Invalidisäätiön esteettömyysverkostoon (ESKE) muistisairaiden näkökulman esille nostamiseksi esteettömyys ja saavutettavuus
asioissa.
Osallistuttiin Puhelinauttamisen eettisen neuvottelukunnan (PuhEet) toimintaan.
Osallistuttiin Vammaisfoorumin ja vaikuttamisverkoston toimintaan
Markkinoitiin Vanhustyön keskusliiton Omahoitovalmennus –koulutuksia
yhdistyksille
Osallistuttiin THL:n hallinnoiman TOIMIA-verkoston iäkkäiden toimintakyvyn
asiantuntijaryhmään


•
•
•
•

Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin aktiivisesti
• Alzheimer’s Disease Internationalin (ADI) kanssa osallistuen mm. konferenssiin ja hallitustyöskentelyyn sekä viestintäyhteistyöhön.
• Alzheimer Europen (AE) kanssa osallistuttiin mm. edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön sekä Public Affairs -tapaamisiin ja konferenssiin.
 Eurooppalaisessa sairastuneiden työryhmässä jatkoi suomalainen edustaja.
• Pohjoismaista järjestöyhteistyötä jatkettiin ja vahvistettiin keskinäisten hyvien käytäntöjen jakamista.
 Kutsuttiin ruotsinkielinen muistisairas ihminen ja läheinen yhteistyöhön
• Muistiaktiivien osallistumista kansainvälisiin konferensseihin tuettiin.
Tutkimusyhteistyötä tehtiin eri toimijoiden kanssa
• Levitettiin tietoa AE:n kanssa toteutetun Carer´s Survey -tutkimuksen tuloksista.
• Toteutettiin toimeksiantona Hoitotyön tutkimussäätiöllä (Hotus) järjestelmällisten katsausten katsaus lääkkeettömistä menetelmistä.
 Julkaistiin Muistiliiton julkaisusarjan 1/2018 raportti Lääkkeettömien
menetelmien vaikutukset muistisairautta sairastavan haasteelliseksi
koettuun käyttäytymiseen
• Tehtiin opinnäyteyhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa.
• Aloitettiin Muistibarometri 2020 valmistelutyö.
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5 Henkilöstö- ja taloushallinto
Muistiliitossa työskenteli vuoden 2018 lopussa 19 työntekijää, Miina Sillanpää –säätiön yhteistyöhankkeen työntekijä työskenteli liiton toimistolla. Lisäksi toimistolla oli
vuoden mittaan harjoittelijoita. Aluetoimistot sijaitsevat Oulussa ja Jyväskylässä. Toiminnanjohtaja, järjestöjohtaja ja kehittämispäällikkö olivat esimiesasemassa. Työsuhteista seitsemän on määräaikaisia. Liiton henkilöstöstä kaikilla asiantuntijoilla on
ammattia vastaava korkeakoulututkinto.
Osaamista ja sen kehittymistä seurattiin koulutukseen osallistumisen ja kehityskeskustelujen kautta. Keskustoimistolla syvennettiin osaamista asiantuntija-alustuksin ja
keskusteluin. Teemapajoja pidettiin kerran kuukaudessa ja toimistopalaveri joka
viikko (ei heinäkuussa), ja lisäksi järjestettiin neljä yhteistä suunnittelupäivää.
Työhyvinvointiin kiinnitettiin erityistä huomiota sekä erillisellä interventiolla että pitämällä asiaa esillä säännöllisesti teemapajoissa. Työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu tekevät toimintavuodelle työhyvinvointisuunnitelman yhdessä luottamusmiehen ja henkilöstön kanssa. Luottamusmiehen ja toiminnanjohtajan palaveri pidettiin kolme kertaa vuodessa.
Työterveyshuoltoa jatkettiin Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä Terveystalon
kanssa. Lounassetelit, liikunta- ja kulttuurisetelit ovat käytössä.
Muistiliiton rahoitus on pitkälle STEA:n avustusten varassa ja toukokuun loppuun
mennessä tehtiin uusien hankkeiden hakemukset ja syyskuun lopussa jatkohakemukset. Vuosiselvitykset tehtiin toukokuun loppuun mennessä. STEAn myöntämät avustukset taulukko 1.
Talousarvioin toteutumista seurattiin kuukausittain. Tarvittavat selvitykset tehtiin rahoittajan antamien ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Kirjanpidon ja palkkahallinnon hoiti kirjanpitotoimisto TietoAkseli.
TAULUKKO 1. MUISTILIITON STEA-AVUSTUKSET 2018

AVUSTUS

1

Yleisavustus Ay

738 000

2

Muistiluotsitoiminnan koordinointi/ Ak7

178 000

3

Työikäisten muistisairaiden ja läheisten toiminnan koordinointi/ Ak8
Kansallisen muistiohjelman järjestöllinen jalkauttaminen/
Ak11
Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin (toimintatuki)/
Ak 12
Muistineuvo 2015–2018/ C57

113 000

160 000

9

Arjen asiamies - muistisairaan ihmisen rinnalla 2016–2018/
C 1587
Iloa ja voimaa – Valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan
koordinaatiohanke 2017–2020/ C 2528
Minun valintani 2018 - 2020

10

Neurologisten vammaisjärjestöjen yhteistoimintaan Ak4635

38 000

4
5
6
7
8

176 000
45 000
100 000

180 000
96 000
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6 Arviointi
Muistiliitossa on tehty pitkäjänteistä työtä arvioivan työotteen kehittämiseksi. Arvioiva ajattelu oli toiminnan keskiössä myös vuonna 2018, ja liitossa kiinnitettiin jatkuvaa huomiota seurantaan ja arviointiin. Toiminnan lähtökohtina ovat olleet avoimuus ja julkisuus, reagointiherkkyys, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä vaikutukset ja tarkoituksenmukaisuus. Muistiliiton tekemää arviointityötä linjataan liiton arviointistrategiassa. Toimintavuonna jatkettiin liiton sisäisen arviointityöryhmän
työskentelyä.
Arviointimenetelmät
Muistiliiton kokonaisarvioinnissa tarkasteltiin strategisten painopistealueiden ja tavoitteiden toteutumista. Hankekohtainen arviointi pohjautui systemaattiseen palautteen keräämiseen, yhteiseen tilastointiin ja kerätyn tiedon analysointiin. Kerätyn tiedon pohjalta käytiin puolivuosittaiset itsearviointikeskustelut työryhmittäin ja koko
henkilöstön kesken. Koko vuotta koskevassa toiminnan itsearvioinnissa käytettiin
Kymppi-itsearviointimallia sekä vähennä, luovu, vahvista, luo -nelikenttää. Muistiyhdistykset arvioivat Muistiliiton toimintaa vuosikyselyssä toimintakohtaisesti ja strategisten tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta. Muistiliiton yhteisestä toimintatilastosta koottiin keskeiset mittarit, joita hyödynnettiin sekä koko liiton että hankekohtaisen toiminnan arvioinnissa.
Toiminnan kokonaisarviointi
Muistiliiton toiminnasta (kuvio 2) reilu viidesosa oli jäsenjärjestöjen tukea tai jäsenpalveluita. Myös kehittämis- ja arviointitoiminnassa, koulutuksissa, seminaareissa ja
tapahtumissa toiminnan sisällöissä oli elementtejä yhdistystyön tukemiseen. Muistiliiton oikeuksienvalvonta ja viestintä oli vahvaa, mutta toimintatilastossa korostuvat
määrällisesti toiminnalliset tapahtumat kuten koulutukset, seminaarit ja tapahtumat. Viestintää on avattu tarkemmin liitteessä 4.

Toisen tahon
järjestämä tilaisuus
12 %

Jokin muu
4%

Kehittämis- ja arviointitoiminta
11 %

Tapahtuma
6%

Työryhmätyöskentely
19 %

Jäsenpalvelut
2%

Jäsenjärjestöjen tuki
20 %

Koulutus, seminaari tai
vastaava
18 %

Edun/oikeuksienvalvontaa
5%

Viestintää
3%

Kuvio 2. Muistiliiton toiminta 2018
Muistiliitto tavoitti toimijoita Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikkien maakuntien
alueilla, toiminta oli laaja-alaista ja käsitti kattavasti erilaisia toiminnan muotoja.
Vuonna 2018 toteutettiin tai oltiin mukana toteuttamassa yhteensä 91 erilaista ta-
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pahtumaa, koulutusta tai seminaaria. Jäsenjärjestöjen ja jäsenpalveluiden tuki toteutui eri muodoissaan 78 kertaa. Yhteensä Muistiliitto tavoitti vuoden 2018 toiminnoillaan 12 666 osallistujaa. Tämän lisäksi viestintä (liite 4) ja erilaiset vertaistuen
muodot tavoittivat suuren joukon ihmisiä. Vertaistuen muodoista merkittävimmät
olivat Vertaislinja-tukipuhelin, vertaislinjan verkkokeskustelualusta, Kun isä unohti
verkkovertaisryhmä sekä Työikäisenä muistisairausdiagnoosin saaneet -verkkovertaisryhmä.
Muistiliiton toiminnan kohderyhmistä suurimmat olivat muistiyhdistykset, muistiluotsit sekä sidosryhmät (kuvio 3), puolet vuoden toiminnoista kohdistui suoraan näille
ryhmille. Vaikuttamistyössä, edun- ja oikeuksienvalvonnassa, viestinnässä sekä
osassa toimintoja kohderyhmänä olivat muistisairaat ja läheiset tai vapaaehtoiset.
Suuri yleisö Jokin muu 7 %
8%

Muistisairaat henkilöt
8%

Opiskelijat
3%
Päättäjät
4%
Muistityön
ammattilaiset
5%

Muistisairaiden läheiset
7%

Muistiyhdistykset
21 %

Sidosryhmät
12 %
Vapaaehtoiset
8%

Muistiluotsit
17 %

Kuvio 3. Muistiliiton toiminnan kohderyhmät
Muistisairaat ja läheiset hakevat tiedon ja tuen ensisijaisesti lähimmästä muistiyhdistyksestään. Muistiliitto tuki muistiyhdistysten toimintaa muistisairaiden ja läheisten arjen tueksi. Muistiliiton toiminnan tulokset näkyvät muistiyhdistyksien ja toimijoiden tukena, tiedon lisääntymisenä sekä yhteisenä näkyvyytenä. Muistiliitto on tukenut yhdistysten vaikuttamistyötä, tuottanut materiaaleja, tarjonnut Muistiluotseille ja yhdistystoimijoille tukea, neuvontaa, koulutuksia ja ohjausta. Yhdistykset
ovat voineet hakea liitolta jäsenjärjestöavustuksia ja saaneet työkaluja jäsenhankintaan, tapahtumahallintaan ja jäsenrekisterin ylläpitoon.
Yhdistyksille tarjottiin verkostoitumisen mahdollisuuksia järjestötapaamisissa, Muistiluotsi-, työikäis- ja kehittämistyönverkostoissa. Toimintavuonna lisääntynyt Adobe
Connect -etäyhteyden käyttö mahdollisti Muistiliiton webinaarit niin, että kaikkiin tapaamisiin ei tarvinnut matkustaa paikan päälle.
Muistiluotsikoordinaatio tarjosi yhtenäisen ilmeen ja verkoston tuen. Muistineuvo puhelinpalvelun koordinaatiolla ja koulutustoiminnalla mahdollistettiin vastaajien
osaaminen ja toiminnan laatu. Kehittämistyön kautta luotiin uusia tuen muotoja vapaaehtoistyön, oikeudellisen ennakoinnin tueksi ja selvitettiin kuntien sote-kentän
tilannetta. Sairausesitteet ja tietomateriaalit, Muisti-lehti, www-sivut ja sosiaalinen
media mahdollistivat tiedon levittämisen muistisairaille, läheisille, ammattilaisille ja
suurelle yleisölle. Muistiliitto vei eteenpäin erilaisia malleja ja käytänteitä, joilla tähdätään muistisairaiden ja läheisten arjen hyvinvointiin ja vaikutetaan asenteisiin
(Muistiystävällinen Suomi, vapaaehtoistyön tuki ja materiaalit, Muistikummi).
Muistiliton strategiakauden 2017-2020 painopistealueista (kuvio 4) vuoden 2018
toiminnassa painottui suurimpana Yhdessä vaikuttaen painopistealue, tätä tukee
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myös Muistiliiton toiminnan kohderyhmät ja sisällöt. Omannäköistä elämää ja osallisuutta sekä Aivoterveyttä ja arjen muutoksia -painopistealueet näkyivät toiminnassa
selkeästi vähemmän, mutta toimintaa oli kattavasti kaikkien painopistealueiden
osalta

Oman näköistä elämää ja osallisuutta
- Muistisairaan ihmisen ja läheisen
oikeus aktiiviseen elämään
muistiystävällisessä Suomessa

27 %

Aivoterveyttä ja arjen muutoksia Aivoterveyden edistäminen,
muistisairauksien ehkäisy, tuki, hoiva
ja kuntoutus kotona ja yhteisökodissa

52 %

Yhdessä vaikuttaen – Muistiliitto
jäsenyhdistyksineen tekee
vaikuttavaa yhteistyötä

21 %

Kuvio 4. Muistiliiton strategisten painoalueiden toteutuminen toiminnassa
Kokonaisarvioinnin perusteella Muistiliiton strategiakauden 2017-2020 painopistealueet ovat näkyneet toiminnassa ja kaikkiin tavoitealueisiin on pystytty osoittamaan toimenpiteitä vuosien 2017-2018 aikana.
Yhdistyksien vuosiarvion (yhdistyskysely n= 27) mukaan Muistiliitto ja sen jäsenyhdistykset olivat pystyneet toiminnallaan vaikuttamaan strategisten painopistealueiden toteutumiseen kohtalaisen hyvin (Likert 1-5 asteikolla ka. 3,7). Yhdistykset kaipaavat Muistiliitolta yhä enemmän näkyvyyttä, vaikuttamistyötä sekä edun- ja oikeuksienvalvontaa.
Muistiliiton vuoden 2018 itsearvioinnin perusteella toiminnoissa onnistuttiin hyvin
(kuvio 5). Työntekijät arvioivat, että kohderyhmän edustajien tarpeet ja valmiudet
oli huomioitu edeltävää vuotta paremmin. Vuonna 2018 Muistiliiton henkilöstössä oli
muutoksia ja tämä näkyy myös arvioinnissa, sillä tehtävät ja vastuut sekä niiden
selkeys ja resurssien riittävyys laskivat edeltävästä vuodesta.
1= Suoriuduimme eriättäin heikosti, 5 = Suoriuduimme erittäin hyvin

4
4

Toiminnalle oli määritelty selkeät tavoitteet
Toiminnan tavoitteet, keinot tavoitteiden
saavuttamiseksi, aikataulu ja eteneminen olivat…

4

Toimintaan osallistuvien tehtävät ja vastuut oli määritelty
selkeästi ja ne ovat kaikkien (toimintaan liittyvien)…

3,64

Toimintaan oli varattu riittävästi resursseja (talous ja
henkilöstö) tavoitteiden saavuttamiseksi

4,2

3,64
3,8

Toimenpiteet ja valitut keinot tukevat tavoitteiden
saavuttamista

4,18
4,21
4,09
4

Kohderyhmä(t) oli tavoitettu odotusten mukaisesti
Kohderyhmän edustajien tarpeet ja valmiudet oli
huomioitu toimenpiteissä

4,2
1

Muistiliiton vuosiarviointi 2018 (Kaikki vastaajat)

4,13

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

4,55
5

Muistiliiton vuosiarviointi 2017 (Kaikki vastaajat)

Kuvio 5. Muistiliiton toiminnan itsearviointi 2017 ja 2018
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7 Viestintä
Muistiliitto.fi -sivuston vuosi
Muistiliitto.fi -sivuston käyttäjämäärät jatkoivat kasvuaan. Käyttäjämäärät nousivat
17 prosenttia vuodesta 2017 ja sivun katseluissa ylitettiin miljoonan raja.
Käyttäjistä suuri enemmistö on uusia, jotka löytävät Muistiliiton sivut etsiessään tietoa Googlen kautta.
Suosituimmat hakusanat Googlen kautta tullessa:
 Muistiliitto
 edunvalvontavaltuutus
 muistisairaudet
 hoitotahto
 edunvalvontasopimus
Ehdottomasti suosituin alasivu sivustolla oli Edunvalvontavaltuutus, jolla käytiin yhteensä 82 435 kertaa viime vuoden aikana. Seuraavaksi suosituimmalla alasivulla
Hoitotahdolla oli melkein puolet vähemmän sivunkatseluita.
Blogeilla on huomattavasti vähemmän sivunkatseluita kuin alasivuilla, mutta toisaalta niitä luetaan tarkkaan. Suosituimmalla blogilla oli 1 138 sivunkatselua. Koko
sivustolla istunnon keskimääräinen kesto on 2 minuuttia 36 sekuntia, kun monessa
blogissa se oli viitisen minuuttia.
Aivoviikolla ja Muistiviikolla sivuston käyttäjämäärät nousivat huomattavasti.

Käyttäjien
määrä
2018
Nousua
vuodesta
2017

Koko sivusto
(keskiarvo/vko)
5 335

Aivoviikko

Muistiviikko

7 125

9 792

+17%

+21%

+19%

Suurin osa käyttäjistä tulee näilläkin viikoilla Googlen kautta etsimään tietoa edunvalvontavaltuutuksesta, hoitotahdosta ja muistisairauksista. Yleinen Muistiliiton näkyvyys viikon aikana nostaa kuitenkin määriä merkittävällä tavalla.
Muiden sivustojen vuosi
Muistiluotsi.fi -sivusto jatkoi paikkansa vakiinnuttamista. Sivuston käyttäjämäärä oli
vuoden aikana 4 182. Määrä nousi 161 prosentilla vuodesta 2017.
Muistini.fi -sivustolla käyttäjämäärät laskivat vuodesta 2017. Vuonna 2017 käyttäjämääriin saatiin iso piikki 1.10. ja se toi sivustolle ison osan vuoden käyttäjistä.
Viime vuonna samanlaista piikkiä ei ollut, ja käyttäjiä oli tasaisemmin koko vuoden.
Se tarkoitti 74 prosentin laskua käyttäjämäärässä. Nyt käyttäjiä oli yhteensä 5 858.
Suosituimmat tarinat sivustolla olivat ”Isäni on nyt sisäinen yleisöni” ja ”Äidin luona
on aina joku”.
Syksyllä 2018 avattiin Muistikummit.fi -sivusto. Siellä kävi syksyn aikana yhteensä
1 300 käyttäjää.
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Sosiaalisen median vuosi
Facebookissa oli vuoden 2018 lopussa 9 952 tykkääjää. Nousua vuodesta 2017 oli
1 302 tykkääjää. Facebookiin postattiin vuoden aikana arkisin vähintään kerran päivässä.
Suosituimmat postaukset Facebookissa olivat linkkejä tutkimuksia käsitteleviin artikkeleihin mediassa. Suosituin niistä tavoitti 22 800 ihmistä ja sitä klikattiin 2 300
kertaa. Vaikka tykkääjien määrä Facebookissa nousi, postausten kattavuus pienentyi hieman edellisestä vuodesta. Vuonna 2017 suosituin postaus tavoitti 32 200 ihmistä.
Myös Twitterissä suosituimmat postaukset keräsivät pienemmän yleisön kuin
vuonna 2017. Suosituimmat twiitit vuonna 2018 käsittelivät SuomiAreenaa ja Muistiviikkoa. Suosituimmalla twiitin kattavuus oli nyt 4 926 henkilöä, kun vuonna 2017
twiitti Unelmien työpäivästä keräsi 8 916 henkilön kattavuuden.
Seuraajia Twitterissä oli vuoden lopussa 4 002, 573 enemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Twitterissä pyrittiin twiittaamaan vähintään joka arkipäivä.
Instagramissa näkyi selvimmin nousua. Seuraajia oli vuoden 2018 lopussa 1 692.
Instagramissa julkaistiin harvemmin kuin Facebookissa ja Twitterissä ja sitä käytettiin silloin kun se oli luontevaa, esimerkiksi Muistikonferenssista kerrottaessa.
Sitoutumisen perusteella Instagramin suosion nousu oli helposti havaittavissa. Tammikuussa 2018 keskimääräinen sitoutuminen postausta kohden oli noin 55 henkilöä,
joulukuussa jo 90. Suosituin kuva Muistikonferenssista sai 86 tykkäystä. Instagramissa menestyivät erityisen hyvin videot. Suosituimmat niistä kuvattiin Muistikonferenssissa. Tanssiryhmä Lipstikan esiintymistä katsottiin 511 kertaa ja liike ja
tanssi -työpajaa 444 kertaa.
Muisti-lehti
Muisti-lehti ilmestyi vuonna 2018 neljä kertaa. Sen kolmosnumero oli aiempien vuosien tapaan sairastuneiden tekemä.
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Liite 1. Vuosikalenteri 2018
Tammikuu
• Muistineuvo-päivystäjien lisäys 8.1.
• Muistiluotsivastaavien tapaaminen 9.1.,
Hki
• Lääkäripäivät 10.-12.1, Hki
• Toiminta- ja taloussuunnitelman täsmennys, henkilökunnan suunnittelupäivät 24.25.1., Hki
• Muistiluotsitapaaminen 15.-16.1., Hki
• Luotsien toiminnanohjauswebinaarit 15.1
ja 19.1.
• Vapaaehtoistoiminnan koulutuspäivä 16.1.,
Hki
• TunteVa mentorit koulutuspäivä 19.1., Hki
• Vuoden 2018 STEA avustuspäätökset 25.1.
• Työikäisverkoston tapaaminen 31.1., Hki
Helmikuu
• Muistiluotsiverkoston tapaaminen 1.-2.2.
HKi
• Oikeudellisen ennakoinnin valmennus 6.7.2., Tampere
• Oikeudellisen ennakoinnin valmennus 14.15.2., Hki
• Omaisten TunteVa ryhmä 6.2
• Muisti-lehti 1: Vaali aivojasi (Aivoviikon
nro), ilm. 26.2.
• Yhdistysjohdon päivä 3.2., Hki
• Toimintatukihakemukset ja -selvitykset
• Kehittyvä vanhustyö koulutus- ja näyttelytapahtuma 13.2., Hki
Maaliskuu
• Vertaislinja tapaaminen 2.3., Hki
• Eduskunnan muistikerho Vaali aivojasi
9.3., Hki
• Hallituksen ja toimiston työpaja 9.3., Hki
• Aivoviikko vko 11
Vaali aivojasi NV 12.3, Oulu
Vaali aivojasi 13.3., Kemi
Vaali aivojasi 14.3., Raahe
Vaali aivojasi 15.3., Kokkola
Aivopäivä 15.3., Jkl
• Kehittyvä vanhustyö koulutus- ja näyttelytapahtuma 20.3., Oulu
• Muistiluotsien aluetapaaminen 20.3., Hki
• Oikeudellisen ennakoinnin valmennus 20.21.3., Rovaniemi
• Sairaanhoitajapäivät 22.-23.3., Hki
• Muistiluotsien aluetapaaminen 22.3., Rovaniemi
• Työikäisten muistisairaiden tapaaminen
22.3., Hki
• Työkykykoordinaattorien koulutus 27.3.,
Järvenpää
• Muistiluotsien aluetapaaminen 28.3., Mikkeli

•
•
•

Oikeudellisen ennakoinnin valmennus 28.29.3., Lahti
Alzheimer Europe Company round table
and Public Affairs meeting 27.-28.2., Bryssel

Huhtikuu
• Kehittyvä vanhustyö koulutus- ja näyttelytapahtuma 10.4., Seinäjoki
• KARPALO seminaari 11.4
• Muistiluotsien aluetapaaminen 12.4., Jkl
• Kehittämistyön verkostotapaaminen 12.4.,
Hki
• Gerontologisen hoitotyön koulutuspäivät
25.4, Hki
• Muistiystävällinen maakuntaseminaari
27.4., Rovaniemi
• Vuoden Muisti-KaVeRin haku 30.4.
Toukokuu
• Oikeudellinen ennakointi koulutustilaisuus
3.5., Seinäjoki
• Muistiluotsiverkoston tapaaminen 5.5., Hki
• Järjestöpäivä ja liittovaltuusto 18.-19.5.,
Tre
• Kokemuskouluttajien virkistyspäivä 21.5.,
Jkl
• Fysiogeriatria koulutuspäivä 21.5
• Muisti-lehti 2: Hyviä uutisia, ilm. 21.5.
• Uusien hankkeiden STEA hakemukset 31.5.
• STEA vuosiselvitykset 31.5.
Kesäkuu
• Muistiluotsiverkoston tapaaminen 6.6., Hki
• Alzheimer symposium 6.-8.6, Kuopio
• Toimintasuunnitelman 2019 valmistelua ja
2018 arviointia, suunnittelupäivät 12.13.6., Hki
• Muistiluotsiverkoston tapaaminen 7-8.6.
• Alzheimer Europe Company round table
Bryssel 26.-27.6.
Heinäkuu
• Muistiliiton toimisto kiinni
• Muistineuvo suljettuna
• Suomi Areena 16.-18.7., Pori
• ADIn konferenssi ja yleiskokous Chicago
26.-29.7.
Elokuu
• Muistineuvo avautui 6.8.
• Suunnittelupäivä 15.8., Hki
• Pohjois-Suomen Lyhty tapaaminen 17.18.8 Pikku-Syöte, Pudasjärvi
• Kehittämistyön verkosto 22.8., etäyhteys
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•
•

Lapin ja Länsi-Pohjan muistiyhdistysten seminaariin työikäisenä muistisairauteen sairastuneille ja heidän lähi-ihmisilleen osallistuminen 24.-26.8., Levi
Vertaislinja-tapaaminen 25.8.
Vertaislinjan Muisti- ja TunteVa koulutuspäivä 31.8., Hki

Syyskuu
• Muisti-lehti 3: Muistiystävällisiä tekoja
(Muistiviikon nro, muistisairaiden tekemä),
ilm. 10.9.
• Esimies ja henkilöstö –messut 4.-5.9., Hki
• Työikäisverkoston tapaaminen 10.9., Hki
• Työhyvinvointimessut 11.-13.9, Tre
• Iloa ja voimaa kiitosjuhla vapaaehtoisille
15.9., Rovaniemi
• Minnesvänliga Österbotten 18.9, Vasa
• Eduskunnan muistikerho Muistiystävällisiä
tekoja 21.9., Hki
• Maailman Alzheimer-kuukausi, Muistiviikko
vk 38 ja Maailman Alzheimer-päivä 21.9.

 Muistiliiton 30-vuotisjuhla 21.9., Hki
 Vapaaehtoisten kiitosjuhla, Vuoden

•

Muisti-KaVeRin ja Vuoden vapaaehtoisteon palkitseminen 21.9., Hki
 Muistimessu Tuomiokirkossa 16.9.
STEA jatkohakemukset 30.9.

Lokakuu
• Hyvä ikä messut 3.-4.10., Hki
• M/S Soste 9.-10.10.
• Muistiluotsien aluetapaaminen
ensuu
• Muistiluotsien aluetapaaminen
meenlinna
• Muistiluotsien aluetapaaminen
• Muistiluotsien aluetapaaminen
häjärvi

•
•
•
•

Muistiystävällinen maakuntaseminaari PKarjala 9.10
I Love Me messut 19.10, Hki
Alzheimer Europe Annual General Meeting
29.10. Barcelona
AE:n konferenssi 29.-31.10. Barcelona

Marraskuu
• Kehittyvä vanhustyö 8.11., Pori
• Muistiluotsien Twitter-aamukahvit 9., 22.
ja 23.11., etäkoulutus
• Muistikonferenssi 13-14.11.
• Hyvän hoidon koulutus ja webinaari 22.11,
Oulu ja Rovaniemi
• Liittovaltuuston kokous ja -foorumi 17.11.
• Muisti-lehti 4: Rinnalla kulkien, ilm. 19.11.
• Lyhty tapaaminen 29.11., Mikkeli
• Aktiivit muistin asialla 31.11., Rovaniemi
Joulukuu
• Muistiluotsien aluetapaaminen 4.12., Oulu
• Nuoret hoivaajat foorumin 4.1.2, Hki
• ADI End of Year webinar 4.12., webinaari
• Alzheimer Europe Alzheimer Associations
Academy 4.-5.12.
• Minun valintani työpajat 10.-11.12., Hki
• SUPER Vanhustyön päivät 13.12, Vantaa
• Työikäiset muistidiagnoosin saaneet –facebookryhmän tapaaminen 14.12.
• STEA avustusehdotus
• Muistineuvon hankekausi päättyi

10.10., Jo11.10., Hä24.10., Pori
30.10., Py-
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Liite 2. Koulutusmoduulitee-

•

moja

•

Muistikummi
•
•

Muistikummilähettiläiden koulutus
Muistikummituokiot

Muisti ja muistisairaudet
•
•
•

Aivokierros
Muistisairaudet ja ikääntyvä Suomi
Saattohoito

Aivoterveys
•
•

Aivoterveyslähettiläs
Muista pääasia (yhteistyössä Miina
Sillanpään Säätiön kanssa)

Ennakointi, edunvalvonta ja
vaikuttamistyö
•
•
•

Muistisairaan ihmiset oikeudet
Vaikuttamistyön paketti
Tarkistuslista kunnille - Kansallinen
muistiohjelma

Työikäiset muistisairaat ja
heidän erityiskysymykset
•

•
•
•

Työikäisen muisti -diasetti

Aivoterveys ja muistisairauksien ennaltaehkäisy

Työikäisen muisti ja sen oireilu

Mikä muistia työiässä kuormittaa

Muistiongelma havaittu, mitä
sitten?

Työikäinen muistisairas työelämässä

Työikäisen muistisairaan hyvä
hoito ja kuntoutus
”Ei täysin omannäköistä elämää" –
osallisuus, työelämä ja muistisairaus
Pään asiat – aivojen hyvinvoinnin tukeminen työiässä
Muistisairaus työiässä – toimivat palvelut koko perheen tukena

Kun isä unohti – vertaisuutta verkossa
Muistisairaan ihmisen yhdenvertainen
oikeus vammaispalveluihin (yhteistyössä Suomen muistiasiantuntijoiden kanssa)

Muisti-KaVeRi
•
•

Muisti-KaVeRi-toiminnan koulutusdiat
Muisti-KaVeRi-toiminnan kuvaus ja
käyttöönotto –käsikirja

Hyvän hoidon kriteeristö
•
•
•
•
•

Luennoitsijan paketti
Hyvän hoidon kriteeristön esittely
Kuntoutus, hoiva ja hoito -osion kriteerit
Oikeuksien edistäminen -osion kriteerit
Henkilöstö ja työhyvinvointi -osion
kriteerit

Vapaaehtoisten koulutus ja
vertaisryhmien ohjaaminen
•
•

Diasetti (vapaaehtoinen saattohoidettavan rinnalla kulkijana)
Diasetti Aidosti kohdaten – vinkkejä
muistisairaan ihmisen kohtaamiseen
TunteVa®-tunnevuorovaikutuksen
keinoin

Yhteistyökoulutukset
•
•
•
•

Muistisairaan arvostava kohtaaminen
(Tampereen kaupunkilähetys ry, TunteVa® -toimintamalli)
MuistiOvet (sisältyy Omaishoitajat ja
läheiset -liiton Ovet®-valmennukseen)
Kokemuskouluttaja (Kokemustoimintaverkosto, Reumaliitto ry)
Turvakoutsivalmennus (Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyverkosto)
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Liite 3. Hallinto, ryhmien jäsenyydet ja yhteistyöverkostot
Liittovaltuusto
•
•

Hilkka Soininen, liittovaltuuston puheenjohtaja
Sirpa Pietikäinen, liittovaltuuston varapuheenjohtaja

Liittohallitus
•
•
•

Merja Mäkisalo-Ropponen, puheenjohtaja
Sari Sarkomaa, 1. varapuheenjohtaja
Hannakaisa Heikkinen, 2. varapuheenjohtaja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varsinaiset jäsenet
Henkilökohtaiset varajäsenet
Elina Jaakovlew-Markus
Heimo Keskitalo
Jorma Lukkarinen
Markku Wulff
Maarit Karjalainen
Jukka Tikanmäki
Ulla Korpela
Kirsti Santamäki
Jenni Kulmala
Arja Jämsén
Pekka Matala
Sirkka Koskela
Nyky Vanhanen
Aira Autio
Harriet Finne-Soveri, asiantuntijajäsen
Eila Okkonen, toiminnanjohtaja, hallituksen esittelijä
Anna Tamminen, järjestöjohtaja, hallituksen sihteeri

Hallituksen työryhmät
Hallituksen työvaliokunta:
•
•
•
•
•
•
•

Merja Mäkisalo-Ropponen, puheenjohtaja
Sari Sarkomaa
Hannakaisa Heikkinen
Jenni Kulmala
Elina Jaakovlew-Markus
Eila Okkonen, esittelijä
Anna Tamminen, sihteeri

•
•
•
•
•

Merja Mäkisalo-Ropponen, puheenjohtaja
Jukka Tikanmäki, syksystä Elina Jaakovlew-Markus
Nyky Vanhanen
Eila Okkonen, esittelijä
Kaisa Korhonen, sihteeri

Sijoitustoimikunta:

Päärahoittaja
•

Veikkaus (STEAn sosiaali- ja terveysjärjestöille myöntämistä avustuksista)

Yhteistyöhankkeet ja -avustushakemukset
•

Veikkauksen tuotoista myönnetyt hankeavustukset:

Virtuaalinen Muistipuisto (2016-2018), Miina Sillanpään säätiö ry. Yksi työntekijä työskentelee Muistiliiton toimistolla.

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma (ohjelma alk. 2005-), Ikäinstituutti

•

Yhteistyöhankehaut 2018:

Virtuaalinen Muistipuisto jatkohanke (2019-), Miina Sillanpään säätiö ry.

Muu hanke- ja tutkimusyhteistyö
•

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke 2018- (SPR). Rahoitus myönnettiin hankkeelle,
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•
•

joka edistää kodin ja vapaa-ajan turvallisuutta sekä tuottaa ja jakaa tietoa tapaturmien ehkäisystä.
Muistava-hanke 2018–2020 (Hotus sr, Hoitotyön tutkimussäätiö). Muistisairaan henkilön sekä
omaisten ja läheisten käyttöön tarkoitetun puheeksi ottamisen työkalun kehittäminen osallistavissa työpajoissa. Työkalun valmistuttua omaiset voivat hyödyntää sitä pohtiessaan muistisairaan henkilön oikea-aikaista siirtymistä ympärivuorokautiseen hoitoon.
Switching the gear: from cells to Alzheimer disease biomarkers – Can we make a difference?,
Itä-Suomen Yliopisto ja rahoittajana Suomen Akatemia. Ohjausryhmän jäsenyys.
BrainHealth, Itä-Suomen Yliopiston yhteistyöhanke

Yritysyhteistyökumppanit
Valtakunnalliset jäsenedut
•
Euran Apteekki/Apteekkituotteet.fi
•
Dementia Products International Oy
•
Domedi Oy
•
Holiday Club Oy
•
Intelles Informatica Oy
•
Solentium Oy
•
Terveysoperaattori Oy
Muistikonferenssin näytteilleasettajat
•
Kardemummo Oy
•
Tampellan Työhuone Oy
•
Vivago Oy
•
Haltija
•
Clinical Research Services Turku (CRST)
•
Muistijooga
•
Muistipuisto
•
Nutricia Medical Oy
•
SPEK – OTE-hanke
•
Verman
• Dementia Products International Oy
Muut yhteistyökumppanit
•
Nutricia Medical Oy

Tilintarkastajat
•
•

Päävastuullinen tilintarkastaja Thérèse Halding-Holmström, KHT, Revico Grant Thornton Oy
Tilintarkastaja Joakim Rehnin, KHT, Revico Grant Thornton Oy
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Liite 4. Muistiliiton kannanotot, lausunnot ja muut kirjoitukset
Muistiliiton kannanotot, lausunnot ja tiedotteet
•
•
•
•
•
•
•
•

Lausunto lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista
Lausunto keskustelutilaisuuteen: Ulkoministeriön luonnos Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta
Lausunto Ulkoministeriön luonnos Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten
henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta
Lausunto kuulemistilaisuuteen asiakasmaksulaista
Lausunto valinnanvapauslaki, muutoksenhaku ja oikeusturvakeinot
Muistiohjelman jatko on varmistettava! Muistiliiton lausunto ministeri Annika Saarikolle
Lausunto Luonnos HE Digi-ja väestötietovirastoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä laeiksi eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttamisesta
Kannanotto koskien esitystä asiakas- ja potilaslaiksi (IMO-laki)

Näiden lisäksi Muistiliitto on jättänyt useita lausuntoja IMO-työryhmässä.
Muistiaktiivien kannanotot
• Aivot tarvitsevat ravinteita – muistisairaanakin
• Kulkemisen palveluiden kehno kehitys katkaistava
Yhteistyössä lausutut kannanotot
• Lausuntopyyntö Kanta-sanastoon
Mielipidekirjoitukset (julkaistut)
• Mihin unohtui muistisairas?
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