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1. Yleistä yhdistyksen toiminta-alueesta 

Yhdistys toimii Pohjois-Savon maakunnan alueella. Toimintavuonna Pohjois-

Savossa on 18 kuntaa ja maakunta koostuu viidestä seutukunnasta; kaupunkeja 

alueella on viisi (Kuopio, Iisalmi, Varkaus, Suonenjoki ja Kiuruvesi).  Maakunta on 

pinta-alaltaan Suomen viidenneksi suurin ja väestömäärältään kuudenneksi suurin. 

Maakunnan pinta-alasta on 18 % vettä ja välimatkat ovat pitkiä. Väestön 

asukastiheys on 14,8 asukasta/maakm² (koko maa 17,5). Asukasluku on 250 000. 

Pohjois-Savon liiton mukaan maakunnan erityispiirteitä ovat väestön vähentyminen, 

ikääntyminen ja matala työllisyysaste. Työttömyysaste oli Pohjois-Savossa 13,4% 

ja koko maassa 13,2%. Huoltosuhde oli 2016 Pohjois-Savossa 61,8 (koko maa 

59,1). Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten ja vanhuseläkeikäisten määrän 

suhdetta työikäisen väestön määrään. Vanhusväestön osuus on Pohjois-Savossa 

suuri ja edelleen kasvava, jolloin myös palveluiden tarve ja kysyntä kasvaa.  

Maakunnan sairastavuusindeksi on korkea (131,2). Maakunnan Huoltosuhde on 1,6 

ja BKT/asukas on 82. 
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Muistisairaiden ihmisten määrä lisääntyy väestön ikääntyessä, joten huomiota on 

kiinnitettävä ennaltaehkäisyyn sekä hyvään hoitoon ja kuntoutukseen. Etenevät 

muistisairaudet ovat aivoja rappeuttavia, toimintakykyä laaja-alaisesti heikentäviä 

sairauksia, joita esiintyy eniten iäkkäillä ihmisillä. Ne ovat kansantauteja siinä missä 

sydän- ja verisuonisairaudetkin.  

Muistisairauksien Käypä hoito -suositus on päivitetty, ja se huomioi nyt aiempaa 

laajemmin lääkkeettömän hoidon. Suosituksen päivityksessä on huomioitu tuore 

tutkimustieto sekä diagnostiikan ja hoitomuotojen kehitys. Aiempi suositus on 

vuodelta 2010. Uuden suosituksen mukaan tiedonkäsittelyn heikentymistä on jo 

200 000 suomalaisella. Vuoden 2010 suosituksessa määrän arveltiin olevan 

120 000. Lievällä kognitiivisella heikentymällä tarkoitetaan tiedonkäsittelyoireita, 

mutta ei (vielä) varsinaista toimintakyvyn heikentymistä. Kyseessä ei ole sairaus, 

vaan oireyhtymä, jonka syyt ja oireiden kokonaisuus vaihtelevat. Heikentymä voi 

kuitenkin edetä kohti etenevää muistisairautta, kuten Alzheimerin tautia. 

Vuosittain etenevän muistisairauden diagnoosin saa yli 14 500 suomalaista ja 

kaikkiaan sairastuneita on Suomessa jo lähes 193 000. Lisäksi Suomessa arvioidaan 

olevan 7 000 – 10 000 alle 65- vuotiasta muistisairasta ja joka kolmas yli 65-

vuotias suomalainen kokee muistioireita. 

Pohjois-Savon maakunnan alueella muistisairaiden määrä vuonna 2018 on noin      

10 774 (Suomen muistiasiantuntijat/kuntalaskuri). Luku sisältää lievässä, 

keskivaikeassa ja vaikeassa vaiheessa olevat henkilöt (2010: 8 036). Työikäisten 

muistisairaiden määrä on noin 300. Terveyden ja hyvinvonnin laitoksen laatiman 

tilaston mukaan Pohjois-Savon dementiaindeksi on 125 (koko maa 100). 

Erikoissairaanhoidolta saadun tiedon mukaan 2018 tehtiin noin 1000 uutta 

diagnoosia Pohjois-Savossa.  

        
Keskivaikean ja vaikean muistisairauden esiintyvyys Pohjois-Savossa Mini-Suomi -

tutkimuksen mukaan. 
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2.  Yhdistyksen toiminta-ajatus 

Pohjois-Savon Muisti ry on Muistiliiton jäsenyhdistys. Yhdistys on potilas- ja 

omaisjärjestö ja se on perustettu v. 1987. Yhdistys nojaa toiminnassaan ja sen 

suunnittelussa vahvasti liiton ohjaamiin arvoihin ja visioon sekä hyödyntää liiton 

yhdessä jäsenyhdistysten kanssa laatimaa strategiaa. 

Yhdistys tekee työtä sääntöjensä mukaan muistihäiriöisten ja muistisairaiden 

ihmisten sekä heidän läheistensä edunvalvontajärjestönä. Keskeisenä toiminnan 

kohteina ovat muistisairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatu, muistisairauksien 

ennaltaehkäisy ja aivoterveys. 

 

 

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot: 

 

LUOTETTAVUUS – yhdistys on avoin, vastuullinen ja oikeudenmukainen. 

Toiminta perustuu muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä arjen 

haasteiden tuntemukseen. Yhdistyksen asiantuntemukseen luotetaan. 

INHIMILLISYYS – yhdistyksen toiminta pohjaa vapaaehtoistyön 

arvostamiseen. Toiminta on osallisuuteen mahdollistavaa sekä ihmisarvoa, 

yksilöllisyyttä ja erilaisuutta kunnioittavaa. 

TAVOITTEELLISUUS - yhdistys toimii alansa edelläkävijänä pyrkien 

suunnitelmallisesti ja ammattitaitoisesti kohti yhdessä asetettuja päämääriä ja 

tavoitteita. Toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan ja seurataan. 

YHTEISÖLLISYYS – yhdistys on osana Muistiliittoa. Työskentely yhteisen 

asian puolesta innostaa tavoitteiden saavuttamiseen. Yhteistyö lisää osaamista 

ja tehostaa järjestön toiminnan vaikuttavuutta. 

OSALLISUUS – yhdistyksen toiminta edistää mukanaoloa, kiinnittymistä ja 

kuulumista yhteisöön. osallisuudessa on mukana myös omakohtaista 

sitoutumista, vaikuttamista ja vastuun ottamista. Osallisuus ehkäisee 

syrjäytymistä 

              

Yhdistyksen visio: 

Pohjois-Savon Muisti ry on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä 

luotettu puolestapuhuja sekä alueellaan arvostettu vaikuttaja ja asiantuntija. 
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3. Yhdistyksen hallinto 

Hallitus 

  

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano vuonna 2018: 

Markku Wulff  puheenjohtaja 

Riitta Turjamaa  varapuheenjohtaja 

Irma Purssila   varsinainen jäsen/ yhdistyksen sihteeri 

Johanna Salpakari varsinainen jäsen 

Raija Tuovinen  varsinainen jäsen 

Sanna Rissanen  varsinainen jäsen 

Marketta Hynynen varsinainen jäsen 

Varpu Hämäläinen varajäsen 

Merja Laitinen  varajäsen 

 

Hallitus kokoontui 10 kertaa toimintavuoden aikana.  

  

         Työvaliokunta  

 

Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat yhdistyksen puheenjohtaja Markku Wulff, 

varapuheenjohtaja Riitta Turjamaa, yhdistyksen sihteeri Irma Purssila ja 

toiminnanjohtaja Eija Rytkönen.  

 

         Kevätkokous 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 21.03.2018 Pohjois-Savon 

Muistiluotsissa. Kokouksessa käytiin läpi ja hyväksyttiin yhdistyksen 

vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017. Kokous vahvisti yhdistyksen 

tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.  

         Syyskokous 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 31.10.2018 Pohjois-Savon 

Muistiluotsin tiloissa, Lapinlinnankatu 2, Kuopio.   

 

Hallituksen henkilövahvuudeksi vuodelle 2018 vahvistettiin puheenjohtaja ja 

kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtajaksi vuodelle 

2019 valittiin Riitta Turjamaa. 

 

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja 

talousarvio vuodelle 2019 ja yhdistyksen jäsenmaksuksi hyväksyttiin 

20 €, perhejäsenmaksun suuruudeksi määrättiin 10€ ja kannattaja-

jäsenmaksuksi 50€ (yritys tai yhteisö). 
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Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin Sirpa Koponen HT ja varatilintarkastajaksi 

Tommi Colliander HT.  

4. Jäsenistö 

 

Yhdistyksen jäsenistö koostuu muistisairaista, heidän omaisistaan sekä 

ammattijäsenistä. Yhdistyksellä ei ole kannattajajäseniä. Yhdistyksen sääntöjä 

uudistettiin 2014 ja uudet säännöt astuivat voimaan 19.1.2015. Uusien 

sääntöjen mukaan yhdistykselle tuli uusi jäsenluokka perhejäsen. Yhdistyksen 

jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 607.  

 

Yhdistys on Varkaudessa toimivan vammais- ja potilasyhdistysten Vammel 

yhteistyöjärjestön jäsen. Yhdistys kuuluu kuopiolaisten vammais- ja 

kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaatio Tukipilariin sekä on Iisalmessa 

vammais-, nuoriso- ja liikuntayhdistysten nuorisoelin VaNuLi ry:n jäsen. 

 

          
 

 

Yhdistyksen jäsenkehitys 2001 -2018 

 

5. Toiminta  

 

Pohjois -Savon Muisti ry:n toiminnan päämääränä on olla omalta osaltaan 

edistämässä ja tukemassa muistisairaiden ja heidän omaistensa jaksamista ja 

hyvinvointia. Tavoitteena on helpottaa näiden ihmisten arkea tukemalla kotona 

selviytymistä. Yhdistys ylläpitää maakunnallista järjestölähtöistä asiantuntija- ja 

tukikeskustoimintaa, toteuttaa kehittämishankkeita ja tuottaa Pohjois-Savon 

alueella lähiavustajapalvelua.  
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Yhdistys on saanut toimintansa toteuttamiseksi avustusta Sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA), Kuopion ja Iisalmen kaupungeilta. 

Toimintavuonna saatiin yksityishenkilöiltä kohdennettuja lahjoituksia Ylä-Savosta 

ja Leppävirralta. 

Yhdistys siirtyi käyttämään toiminnan seurantaan ja arviointiin valtakunnallista 

Muistiluotsiverkoston Surveypal- palauteohjelmisto, omasta Excel-pohjaisesta 

osallistujatietojen koontijärjestelmä luovuttiin. Koottua tietoa käytetään toiminnan 

kehittämiseen ja toiminnan vaikuttavuuden arviointiin. 

Yhdistys oli mukana I&O kärkihankkeen Kuopion ja Ylä-Savon SOTE:n 

muutostyöpajoissa sekä maakunnallisessa asiantuntijatyöryhmässä.  

Yhdistys osallistui Muistiliiton valtakunnallisille järjestöpäiville.  

 

 

 

  

    

                 

 

  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

         

 

 

• vertaistuki 

• mistä voimaa 

arkeen 

• Ne(u)ropatit 

 

• Olonkorjuu 

tapahtuma 

• Kielonpäivä 

• Muistiviikon 

tapahtumat 

• teatterit 

 

 

• kuntoa muistille 

• kuntosali 

• keskiviikon kaverit 

• vetristely- laulu 

• retket 

• kässäkerho 

 

•  

 

• Muistin evväät 

• Muistikka 

 Vertaistukiryhmä 

     Tapahtumat 

 

Toiminnalliset 

ryhmät 

   Avustajapalvelu 

Yhdistyksen ja Muistiluotsin toiminta 

Pohjois-Savossa 2018 

 Muistikahvilat 

  Kehittämishanke 
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Valtakunnallinen laatulupaus:  

Muistiluotsin tehtävänä on varmistaa 

maakunnassaan, että muistisairaat 

ihmiset ja heidän perheensä saavat 

riittävästi tietoa muistisairauksista, 

ohjausta ja neuvontaa näihin 

liittyvistä palvelu- ja tukimuodoista ja 

mahdollisuuden osallistua heille 

tarkoitettuihin arkea helpottaviin 

toimintoihin. Muistiluotsit toimivat 

maakunnassaan sen puolesta, että 

muistisairaalla ihmisellä ja hänen 

perheellään olisi mahdollisuus 

vaikuttaa ja osallistua täysivaltaisena 

jäsenenä omassa 

toimintaympäristössään. 

 

5.1 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) 

Toimintavuonna 2018 yhdistys sai kohdennettua toiminta-avustusta (Ak) ja 

hankerahoitusta (C) Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA). 

Vuonna 2014 alkanut Elä Unoha Evväitä -hanke jatkui vuoden 2017 loppuun ja se 

sai jatkorahoituksen Muistin eväät -hankkeena (2018-2019). Toukokuussa 2016 

käynnistyi STEA:n tukema Muistikka -hanke, jonka kesto oli vuoden 2018 

loppuun. 

 

 

 

Pohjois-Savon Muistiluotsi  

Muistiluotsi on matalan kynnyksen muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus, 

joka tarjoaa ammatillista tukea (ohjaus ja neuvonta), vertaistukea muistisairaalle 

ja hänen läheiselleen sekä vapaaehtoistoimintaa. Se tekee vaikuttamistyötä 

ajamalla muistisairaiden ihmisten asiaa ja verkostoituu muiden toimijoiden 

kanssa. 

Pohjois-Savon Muistiluotsi on osa 

valtakunnallista Muistiluotsi-verkostoa, johon 

kuului vuonna 2018 18 keskusta. Pohjois-

Savon Muistiluotsi osallistui vuonna 2018 

aktiivisesti valtakunnalliseen 

verkostoyhteistyöhön, yhteiseen 

kehittämiseen sekä hyvien käytäntöjen 

levittämiseen ja juurruttamiseen.  

Toimintavuonna panostettiin sekä yhdistyksen 

että Muistiluotsin imagon rakentamiseen ja 

vahvistamiseen, toiminnan tunnetuksi 

tekemiseen, toiminnan levittämiseen, 

vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen sekä 

alueellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseen. Toimintaa toteutettiin 

maakunnassa kolmen vertaistoiminnanohjaajan ja toukokuun alusta myös 

toiminnasta vastaavan voimin. Ohjaajilla oli omat kuntakohtaiset vastuualueet.  
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Toiminnan tavoitteet ja toteumat 2018 
 

Tavoitteena oli jakaa muistisairaalle ja hänen läheiselleen neuvonnalla, 
ohjauksella sekä matalan kynnyksen toiminnalla tietoa ja tukea sairauteen 

liittyvissä kysymyksissä. Ohjausta ja neuvontaa annettiin muistikahviloissa, 
       Kuopion, Iisalmen ja Varkauden toimipisteissä sekä MuistiNeuvon kautta. 

  
Vuoden 2018 työn jakautuminen ydinosa-alueittain näkyy alla olevasta 
taulukosta. 

       

      
 

Vuonna 2018 Muistiluotsin järjestämiä tapahtumia oli laajasti maakunnassa. 

Toimintaa järjestettiin kaikissa kunnissa sekä Kuopiossa myös maaseutualueilla 

Maaninka, Nilsiä, Juankoski, Riistavesi, Vehmersalmi ja Karttula. Toimintakertoja 

oli kaikkiaan 609 (584). Asiakkaiden käyntikertoja oli kaikkiaan 8163. Uusia 

kävijöitä oli 3634 josta miehiä 1276 ja naisia 2358. Asiakasyhteydenottojen 

seurantakuukausien (maalis- ja lokakuu) aikana neuvonnan ja ohjauksen 

asiakaskontaktia oli 7880 niistä 26,7 % oli omaisilta, 13,2% sairastunut / 

muististaan huolestunut ja 29,2% ammattihenkilöitä. Muiden osuus oli 30,9 % 
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Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien kautta lisättiin tietoa muistisairaiden omaisten 
sekä suuren yleisön keskuudessa muistista, muistisairauksista ja muistisairaan 

kohtaamisesta. 

 

      

 

 

Toimintaa maakunnassa toteutti kolme vertaistoiminnanohjaajaa ja 

muistiluotsivastaava. Muistiluotsin vastaavan tehtävät olivat toiminnanjohtajan 

vastuulla (ryhmäohjaus, verkostotyö ja hallinnolliset tehtävät).  

Toimintavuoden aikana oli tavoitteena kehittää Varkauden toimipistettä.  
Ohjauksen, neuvonnan ja vertaistuen avulla lisättiin maakunnallisesti 
tasapuolisesti toteutuvia matalankynnyksen palveluita. Tarve Varkauden omalle 

toimipisteelle oli tullut asiakkailta. 
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Muistiluotsin henkilökunnassa tapahtui muutoksia. Ylä-Savon ohjaaja siirtyi 

muihin tehtäviin elokuussa ja uusi ohjaaja aloitti työt lokakuussa. Kuopion 

toimipisteestä siirrettiin yhden ohjaajan toimi Varkauteen, samassa yhteydessä 

tapahtui myös henkilövaihdos. Varkauden toimipiste avattiin yhdistystentalo 

Warikolla joulukuussa. Varkauden uusi ohjaaja aloitti työt helmikuussa 2019. 

 

 

 

 

Tavoitteena oli että muistisairaiden ja läheisten hyvinvointia lisätään Muistiluotsin 
sekä vapaaehtoisten pitämillä vertaistukiryhmillä. Vertaistuen tavoitteena oli lisätä 

muistisairaiden ja läheisten vertaisuuden ja osallisuuden kokemusta sekä tukea 
muistiperheiden voimavaroja. 
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Vapaaehtoistoimijoita Muistiluotsissa oli 62(54) henkilöä vuoden 2018 aikana. 

Vapaaehtoiset toimivat ryhmänvetäjinä, avustajina tapahtumissa ja Muisti-

kahvilatoiminnassa vastaavina vetäjinä. Vapaaehtoistyön kesto on ka. 3,5 

h/toimintakerta. 

Vapaaehtoistoimijoille järjestettiin voimapäivät, retki ja he osallistuivat Tukipilarin 

kanssa yhteistyössä järjestetylle vapaaehtoistoimijoiden retkelle.  

Vaikuttamis- ja verkostotyöllä haluttiin viedä muistisairaan ääntä, edistää 
asiakasohjattavuutta matalankynnyksen järjestölähtöiseen toimintaan 

sekä vahvistetaan/edistetään heidän palveluiden saatavuutta. Vaikuttamistyöllä 
haluttiin taata kohderyhmän tasa-arvoinen kohtelun palveluiden saatavuudessa. 

 

 



 

15 

       Tavoitteena 2018 oli tuoda Muistiaktiivien kokemustietoa oman toiminnan 
       kehittämiseen, sekä vaikuttaa muistisairaiden ja läheisten kannalta 

       tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin omassa maakunnassa. Muistiaktiivit -ryhmä    
       kokoustivat neljä kertaa. He suunnittelivat Muistiviikolle oman postikortti-  

       kampanjan. Muistiaktiivit osallistuivat kokemusasiantuntijana erilaisiin 
       tilaisuuksiin, esim. erikoissairaanhoidon ensitietopäivään ja hoitajien koulutus- 
       päivään sekä muistihoitajien koulutukseen.  

 
Oppilaitosyhteistyötä tehtiin niin Savonia ammattikorkeakoulun kuin Savon 

ammattiopiston kanssa. Muistiluotsissa opiskelijat suorittivat opiskeluun liittyviä 
harjoitteluja sekä tekivät opinnäytetöitä.  

 
      Pohjois-Savon Muistiluotsi toimi osana alueellista ja valtakunnallista 
       Muistiluotsiverkostoa. Verkostoyhteistyöllä ja sen tarjoamilla koulutuksilla  

       kehitettiin työntekijöiden osaamista sekä toiminnan laatua, jotta asiakkaat saavat  
       oikea-aikaisesti tarvitsemansa tiedon ja tuen. 

 

 

 

 

 

 

     

       Muistin eväät -hanke                                                 

     Muistin eväät – toimintaa ruuan voimalla -hanke aloitti toimintansa ikääntyneen ja 

     muistisairaan ihmisen ravitsemuksen ja toimintakyvyn edistämiseksi monialaisen 

     Muistin eväät -ravitsemuskuntoutusmallin avulla osaksi toimivaa hoitotyön 

     käytäntöä kunnan kotihoidossa. 

 

     Keskeisin yhteistyökumppani on Kuopion kaupungin kotihoito. Hankkeen projekti- 

     päällikkönä työskentelee TtM, ravitsemusterapeutti Tarja Puustinen. Hankkeen 

     ohjausryhmän muodostavat toiminnanjohtaja Eija Rytkönen (Pohjois-Savon Muisti  

     ry), lehtori Riitta Turjamaa (Savonia-amk), palveluesimies Maarit Peltomaa 

    (Kuopion kaupungin kotihoito/Pyörö ja Petonen) ja muistihoitaja Erja Lindell 

    (Kuopion kaupungin kotihoito/eteläisen Kuopion kaupunginosat ja kylät, Karttula). 

     Hankkeen tavoitteet tarkistettiin ohjausryhmän kokouksessa (27.9.2018): 

     o Muistin eväät -ravitsemuskuntoutusmalliin sisältyvien ohjeiden ja oppaiden avulla 

     kiinnitetään järjestelmällisesti huomiota ikääntyneen ja muistisairaan ihmisen  

     yksilöllisen ravitsemuksen edistämiseen. Näin tuetaan ikäihmisen toimintakyvyn 

     edellytyksiä asua kotona vaikuttamalla elämänlaatuunsa. 
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  o Yksilöllisen ravitsemushoidon käytännön toteutuksen havainnot, arviot ja   

  mittaukset ohjataan kirjaamaan kotihoidon asiakkaan hoitosuunnitelmaan ja sen 

  toteutumista seurataan vajaaravitsemuksen ehkäisemiseksi ja koetun hyvinvoinnin  

  edistämiseksi. (muutettu) 

 

  o Kotihoidon hoitajia ohjataan Muistin eväät -ravitsemuskuntoutusmallin toteutukseen  

  käytännönläheisesti kotihoidon asiakkaan itsenäistä toimimista tukien. Lisäksi  

  hoitajien osaamista ikääntyneen ja muistisairaan ihmisen toimintakykyä tukevasta 

  ravitsemushoidosta vahvistetaan. 

o Hankkeessa saatuja havaintoja, kokemuksia ja tuotoksia Muistin eväät -mallin    

ravitsemusohjauksen käytännöistä osaksi ikääntyneiden ja muistisairaiden ihmisten 

hyvää hoitoa viestitetään laajasti ammattilaisille ja yleisölle juurruttamisen ja 

levittämisen näkökulmasta. 

Muistin eväät -koulutuksia suunniteltiin ja toteutettiin kotihoidon hoitajille 

aluetiimeissä. Kotihoidon palveluesimiehille esiteltiin hankkeen sisältöä ja 

vahvistettiin koulutusyhteistyön muotoa. Kotihoidon sairaanhoitajille sekä 

turvapartion sairaan- ja lähihoitajille pidettiin ravitsemuskoulutukset keskitetysti. 

Lisäksi kotihoidon hoitajia Ylä-Savon sote kuntayhtymästä, joka käsittää kunnat 

Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä, koulutettiin kerran hankkeen 

ravitsemusaiheesta. 

Hankkeen keskiössä olevaa kohderyhmää eli muistisairaita ihmisiä tavoitettiin 

kotikäynneillä Muistin eväät -koulutukseen osallistuneiden sosiaali- ja 

terveysammattilaisten ja opiskelijoiden toimesta. Muistiyhdistyksen omat toiminnot 

muistisairaille ja heidän omaisilleen tai yhdessä yhteistyö-kumppaneiden kanssa 

järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat olivat niin ikään sopivia hetkiä kohdata eri 

kohderyhmiin kuuluvia ihmisiä: Muistikahvilat (Iisalmi, Varpaisjärvi, Lapinlahti, 

Nilsiä), vertaiskurssi (Tervo-Vesanto), vertaisryhmä (Lihastautiliiton Iisalmen 

paikallisyhdistys), luento (Eläkeliiton Tervon paikallisyhdistys), Ikäihmisten 

hyvinvointi-iltapäivä/PROMEQ-tutkimushankeseminaari (Kuopio), Muistipäivä 

(Leppävirta), Kielonpäivät (Kuopio), Olonkorjuutori (Kuopio), Muistiystävällisiä tekoja 

(Varkaus), Mualiman navan kierto (Kuopio), Ikämessut (Vesanto). Hanke on tehnyt 

yhdistyksen Lähiavustajapalvelun kanssa yhteistyötä konsultoimalla tai käymällä 

muutamia asiakaskäyntejä. 

Hankemateriaalia on jaettu maakunnan alueelle yhdistys-, kumppani- ja 

sidosryhmätoimijoiden toimesta: Pirssillä Pitäjille (Maaninka, Siilinjärvi, Nilsiä, 

Karttula, Tervo, Vesanto, Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi), Etsivä 

terveydenedistäminen -hanke (Ylä-Savo), Tietoa muistisairauksista 

(Kuopio), Ensitietopäivät (Kuopio), Muistikka-hankkeen tilaisuudet. 
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Lisäksi kohdeyleisöä tavoitettiin maakunnallisesti ja valtakunnallisesti eri viestimien 

välityksellä, kuten sosiaalisen median (Facebook), nettisivujen (muistaevaat.fi, 

psmuisti.fi) sekä lehtiartikkeleiden ja -mainosten (MuistiKukko, Muisti, Sosiaali- ja 

kuntatalous) muodossa. 

Taulukko 1. Eri tapahtumiin osallistuneet muistisairaat, omaiset ja ammattilaiset sekä 

muu yleisö vuonna 2018 Muistin eväät -hankkeessa.  

Projektipäällikkö osallistui hankekehittämistyön verkostotapaamiseen (Muistiliitto), 

Muistikka-hankkeen 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MUISTIKKA-HANKE (2016-2018) 

    Hankkeen toiminta keskittyi vuonna 2018 pitkälti hankeen tuotosten kehittämisen  
    viimeistelyyn ja niiden levittämiseen ja juurruttamiseen. kehittämistyön tuotoksina 
    ovat syntyneet varhaisen tunnistamisen välineet muistisairauden tunnistamiseen  

    ja seurantaan, erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla:  
    Hankkeen valmiit tuotokset: 

- suomennettu 

• NTG-EDSD, seulontaväline ja siihen liittyvä  NTG-EDSD - käsikirja  

    - sekä kehitetyt: 

• MUISTIKKA- seurantaväline ja siihen liittyvä käyttöönoton Opas.  

• MUISTIKKA- uppföljningsverktyg och GUIDE för användning av 
uppföljningsverktyget 

MUISTIKKA-seurantavälineen esittelyvideo 
https://www.youtube.com/watch?v=YiVFXZrMEHI 

 

 

 

 

 

Varhaisten tunnistamisen työkalujen tueksi hankkeessa on kehittynyt laaja 

http://aadmd.org/sites/default/files/NTG-EDSD_Manual_FIN-16-Aug-2018.pdf
http://aadmd.org/sites/default/files/NTG-EDSD_Manual_FIN-16-Aug-2018.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/muistikka.fi.kotisivukone.com/MSV_print.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/muistikka.fi.kotisivukone.com/MSV_print.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/muistikka.fi.kotisivukone.com/MSV_opasvihko.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/muistikka.fi.kotisivukone.com/MSV_opasvihko.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/muistikka.fi.kotisivukone.com/MSV_print_swe.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/muistikka.fi.kotisivukone.com/MSV_print_swe.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/muistikka.fi.kotisivukone.com/MSV_opas_SW.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/muistikka.fi.kotisivukone.com/MSV_opas_SW.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YiVFXZrMEHI
https://www.youtube.com/watch?v=YiVFXZrMEHI
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ohjaus/neuvontapaketti teemasta Muistisairaus ja kehitysvammaisuus.  Materiaalin 
sisältö koostuu seuraavista aiheista:  

• Muisti (aivoterveys) ja muistisairaudet,  
• Muistisairaus kehitysvammaisella,  

• Sairauden varhainen tunnistaminen (oireet + välineet),  
• Hoiva ja hoito, vuorovaikutus ja ympäristö.   
Kyseistä ohjaus/neuvonta materiaalia on kehitetty koko hankkeen toiminta-ajan 

muun muassa saatujen palautteiden ansiosta. Vuoden 2019 alussa materiaali vielä 
tarkistetaan lopulliseen muotoonsa Tunnista ja kohtaa - koulutusmateriaaliksi, jota 

hallinnoi Pohjois-Savon Muisti ry ja Savon Vammaisasumissäätiö (SAVAS). 
Vuoden 2018 aikana tuotosten levittämistä toteutettiin monenlaisin keinoin, 
erilaisissa tapahtumissa esimerkiksi 

Kouluyhteistyönä: 

17.1. Muistihoitaja koulutuksen opiskelijaryhmä / Savonia AMK /13 
(osallistujamäärä) 

29.1. Fysioterapia opiskelijat/Savonia Amk /37 

28.2. MUISTIKKA hanke Lähihoitajaopiskelijat/ Sakky AKM / Muistiluotsin yhteinen 

Aivoretki tapahtuma kehitysvammaisille ja heidän lähi-ihmisilleen /16 

Ohjaus/neuvonta tapahtumia- Muistisairaus ja kehitysvammaisuus- järjestettiin 
yksilöllisesti, kohderyhmien tarpeita mahdollisimman hyvin (tuen ja tiedon tarpeet 
kartoitettiin etukäteen) noudattaen. Vuoden 2018 aikana hanke järjesti 14 ohjaus 

tilaisuutta ja niihin osallistui 140 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Tilaisuudet 
järjestettiin pääsääntöisesti kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksiköissä 

Pohjois- ja Etelä – Savon alueella.     

Koulutus ja seminaari tapahtumia oli vuoden 2018 aikana lukuisia  

MUISTIKKA – hanke osallistui puheenvuoroillaan E-P:n Muistiyhdistyksen TOM -
hankkeen järjestämään kolmeen tilaisuuteen Eskoon tukikeskuksessa Seinäjoella 

osuudella: Miten huolehtia kehitysvammaisen muistista – tunnista ongelmat 
ajoissa? 

14.3, 15.3 ja 22.3 TOM-hanke/Eskoo. /150 osallistujaa 

Hankkeen tuotokset levisivät monissa eri toimijoiden järjestämissä tilaisuuksissa. 

Tilaisuuksiin osallistujat edustivat laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.  

5.4. KVL/ Helsinki. Kehitysvammaliiton kanssa yhteistyössä järjestetty koulutus 
"Muistisairaus ja kehitysvammaisuus" /27(osallistujaa) 

9.4. Sotek ja Kotkan kaupunki, koulutus/seminaari "Muistisairaudet ja 

kehitysvammaisuus" /40 

18.4. KVL/ Oulu. Kehitysvammaliiton kanssa yhteistyössä järjestetty koulutus 
"Muistisairaus ja kehitysvammaisuus" /30 

17.5.KVL/ VAASA. Kehitysvammaliiton kanssa yhteistyössä järjestetty koulutus 
"Muistisairaus ja kehitysvammaisuus" / 40 

7.6. Muistiluotsiverkosto/Muistiliitto /77 

Hankkeen TIEDÄ ja TUNNISTA- loppuseminaarit pidettiin kahdella paikkakunnalla 
Iisalmessa ja Kuopiossa. Seminaari oli suunnattu sosiaali- ja terveydenalan 
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ammattihenkilöstölle, jotka kohtaavat työssään kehitysvammaisia asiakkaita ja 
myös muille asiasta kiinnostuneille  

31.10. MUISTIKKA-seminaari/ Iisalmi. MUISTIKKA -hanke Tiedä ja Tunnista-

seminaari /37 

1.11. MUISTIKKA-seminaari/ Kuopio. MUISTIKKA-hanke Tiedä ja Tunnista-
seminaari /55 

6.11. KVPS/ Tampere. Elämänmuutostoiminnan vertaisoppimisen päivä /40 

Hankkeen nettisivujen www.muistikka.fi  on tarkoitus tulevaisuudessakin toimia 
aiheesta tietoa levittävänä ja juurruttavana tietopankkina. Sivustoa hallinnoi 
hankkeen päätyttyä Pohjois- Savon Muistiyhdistys www.psmuisti.fi ja Savon 

vammaisasuntosäätiö linkittää sivuston omille sivuilleen  www.savas.fi 
 

 

5.2 Lähiavustajapalvelu 

Pohjois-Savon Muisti ry tarjoaa muistisairaan ja hänen omaistensa tueksi 

lähiavustajapalvelua. Palvelun toiminta on alkanut 2000-luvun alussa. 

Lähiavustajapalvelun tavoitteena on tukea muistisairaan ihmisten kotihoitoa ja 

auttaa hoitavan omaisen jaksamista tarjoamalla omaishoitajalle omaa aikaan 

lepoon tai asioiden hoitamiseen. Palvelu toimii myös muistisairaan ihmisen 

kuntouttavana toimintana ottamalla avustettava henkilön mukaan arjen askareisiin.  

Vuoden 2018 aikana työntekijöitä oli alkuvuodesta 15 ja loppuvuodesta 12. Sijaisina 

on käytetty omia työntekijöitä, työkokeilussa olleita henkilöitä sekä rekrytoitu 

ulkopuolisia. 

Lääkehoidon päivityskoulutuksen kävi 4 avustajaa. 

Huhtikuussa aloitti uusi palveluohjaaja. 

Palvelun hinta oli 25 €/tunti. 

Ylä-Savossa palvelutarjoajan arviointikeskustelu ja uuden palvelusääntökirjan 

mukaisen toiminnan päivittäminen. Toiminnan laajentuminen kotihoidon 

tukipalveluihin, tilapäiseen kotipalveluun sekä omaishoitajan sijaispalveluun. 

Siilinjärvellä Rintamaveteraanien palvelusetelintuottaja. Kuopiossa puolestaan sekä 

sotaveteraanien palvelusetelintuottaja että tilapäisen kotihoidon ja omaishoitajan 

lomituksen palvelusetelituottaja. Aluehallintovirastoon päivitetty palvelutuottajan 

perustiedot.  

Vuoden 2018 aikana palvelu piirissä oli 197 asiakasta (2017:191, 2016:182). 

Palvelua tarjottiin Iisalmessa, Lapinlahdella, Siilinjärvellä, Kuopiossa ja Karttulassa.  

Ylä-Savon alueella kolme avustajaa, jotka tekevät asiakaskäyntejä Iisalmessa ja 

Lapinlahdella. Kuopiossa työskentelee kahdeksan avustajaa ja Siilijärvellä yksi, joka 

tekee myös Kuopioon asiakaskäyntejä.  

Työkokeilussa vuoden 2018 aikana lähiavustajapalvelussa oli kaksi harjoittelijaa. 

Lisäksi Muisti Luotsin sairaanhoitaja harjoittelija tutustui lähiavustajapalveluun. 

http://www.muistikka.fi/
http://www.muistikka.fi/
http://www.psmuisti.fi/
http://www.psmuisti.fi/
http://www.savas.fi/
http://www.savas.fi/
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Asiakasmäärät 2018 

 

Ylä-Savon SOTE (Iisalmi) asiakasmäärät 2018  

Lähiavustajia vuoden 
aikana neljä (4). 

Lähiavustajien 
määrä/ vuosi 

1. 
Asiakkaiden 
määrä/vuosi 

2. 
Tunnit/vuosi 

3. 
Asiakaskäynnit/vuosi 

4. 
Tunnit/asiakas 

keskimäärin 

Lähiavustajat 6         

Palveluseteliasiakkaat   2 228,09 h 98 2,33 

Muut asiakkaat   26 1375,67 h 841 1,64 

YHT. 6 28 1603,76 h 939 1,71 

   
  

 
 

Lapinlahden asiakkaat 2018 

Lähiavustajia vuoden 
aikana yksi (1). 

Lähiavustajien 
määrä/ vuosi 

1. 
Asiakkaiden 
määrä/vuosi 

2. 
Tunnit/vuosi 

3. 
Asiakaskäynnit/vuosi 

4. 
Tunnit/asiakas 

keskimäärin 

Lähiavustajat 2         

Palveluseteliasiakkaat   0       

Muut asiakkaat   11 499,49 h 387 1,29 

YHT. 2 11 499,49 h 387 1,29 

 

 

 

Kuopion asiakasmäärät 2018 

Lähiavustajia vuoden 
aikana kahdeksan (8). 

Lähiavustajien 
määrä/ vuosi 

Asiakkaiden 
määrä/vuosi 

2. 
Tunnit/vuosi 

3. 
Asiakaskäynnit/vuosi 

4. 
Tunnit/asiakas 

keskimäärin 

Lähiavustajat 15         

Palveluseteliasiakkaat   12 797,99 h 508 1,57 

Muut asiakkaat   155 7827,06 h 5539 1,41 

YHT. 15 167 8625,05 h 6047 1,43 h 
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5.3 Hankeyhteistyö 

 

Yhdistys on mukana Muistiliiton Muistineuvo -hankkeessa (2015 -2018). Hankkeen 

tuloksena syntyi Muistineuvo-tukipuhelinpalvelu muistisairaille ihmisille ja heidän 

läheisilleen. Yhdistyksen toiminnanjohtaja on hankkeen ohjausryhmässä ja Pohjois- 

Savon Muistiluotsi toimii yhtenä palvelevan puhelimen pilottina. Muistineuvo- 

päivystyksiä oli 13 vuoden aikana.    

Yhdistys oli mukana I&O kärkihankkeen Kuopion ja Ylä-Savon SOTE:n 

muutostyöpajoissa, I&O kärkihankkeen maakunnallisessa asiantuntijatyöryhmässä 

sekä Kuopion Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmässä, Kuopion kansalaisopiston 

Seniorit voimavaraksi työryhmässä ja Takuulla iloa -hankkeessa. Yhdistys 

pyydettiin mukaan Kuopion kaupungin hallinnoimaan Tarjoomo - Vanhusten 

palveluohjaus-hanke verkostoon vuoden 2018 lopulla (EAKR, 1.8.2018-

31.12.2019). Edustus on myös Savonia ammattikorkeakoulun hallinnoimassa 

Hyvinvointiteknologian koulutustuote; käyttöönoton ja käytön koulutus WelTec- 

hankkeessa (1.1.2018-31.12.2019).  

Yhdistys oli mukana maakunnallisissa järjestö 2.0 hakkeissa; SAKKE - Pohjois-

Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke ja Pohjois-Savon Vertaistuen keskus 

(Veke). Yhdistys osallistui Pohjois-Savon Jerry –järjestöyhteistyöryhmään 

toimintaan sekä Veke- hankkeen pienmarkkinoille. Yhdistys on ollut tiiviisti mukana 

kehittämässä Veke:n hyvinvointitarjotinta.  

Yhdistys haki yhdessä yläsavolaisten järjestöjen ja kuntien kanssa Ylä-Savon Vakka 

hanketta, se sai myönteisen rahoituspäätöksen joulukuussa 2018. Hanke 

käynnistyy vuoden 2019 aikana. Hanketta hallinnoi Pohjois-Savon Muisti.  

 

6. Viestintä  

Yhdistys ylläpitää tavoitteitaan tukevaa ja kohderyhmien tarpeita vastaavaa 

viestintää. Tiedottamisen tärkein väline on yhdistyksen www-sivusto, josta löytyy 

tietoa muistisairauksista ja yhdistyksen 

toimintamuodoista. Sähköpostiviestinnällä ja 

Facebook-julkaisujen avulla tuettiin 

verkkotiedottamista. Yhdistys viesti 

toiminnastaan eri sidosryhmille aktiivisesti 

ympäri vuoden lähettäen mediatiedotteita, 

järjestämällä omia tilaisuuksia ja olemalla 

mukana toimintakentän tapahtumissa eri 

puolilla maakuntaa.  

 
Yhdistys käyttää Muistiluotsi ja Muistiliiton graafista ohjetta. Muistiluotsin oma lehti 

Muistikukko ilmestyi toimintavuonna neljä kertaa (helmi-, touko-, elo- ja 

marraskuussa). Muistiliiton julkaisema Muisti-lehti ilmestyy jäsenistölle neljä kertaa 

Tunnuslukuja 2018:  

Muistikukko painosmäärä: 4000 kpl 

Oppaita ja esitteitä jaettu: 3256 kpl 

Medianäkyvyys: 5 artikkelia maa-   

                             kuntalehdissä 

 

Tekstiviestit asiakkaille: 22939 kpl 
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vuodessa. Siihen toimitettiin säännöllisesti tietoja yhdistyksestä. Molemmat lehdet 

toimitettiin myös yhteistyökumppaneiden toimipisteisiin, laitoksiin ja työyhteisöihin. 

Yhdistyksen tiedot löytyvät niin Pohjoissavolaiset.fi sivustolta kun Veke:n 

hyvinvointitarjottimelta sekä toiminta-alueen kuntien nettisivuilta. 

Yhdistys mainosti toimintaa sekä Google- että Facebook-kampanjoilla. 

Muistiluotsitoimipistettä markkinoitiin joulukuussa paikallisradiossa. 

   

7. Henkilöstöhallinto 

Yhdistyksellä oli palkattua henkilökuntaa vuoden 2018 aikana kaikkiaan 22 henkilöä. 

Henkilöstöön kuului yhdistyksen toiminnanjohtaja, palveluohjaaja, toimistotyöntekijä 

ja avustajat (13), Muistiluotsitoiminnassa vertaistoiminnan ohjaajat (3) ja Elä Unoha 

Evväitä – hankkeessa projektipäällikkö. Muistikka-hankkeessa työskenteli 

projektipäällikkö ja muistiohjaaja. Työntekijöistä osa-aikaisia oli 13 ja kokoaikaisia 9.  

Yhdistyksessä on ollut opiskelijoita opiskeluihin liittyvillä harjoittelujaksoilla Savonia-

ammattikorkeakoulusta ja Savon ammattiopistosta sekä työkokeilussa henkilöitä 

työvoimatoimiston, Vetrean ja Verven kautta.  

Yhdistyksen Hallinto-, talous- ja toimintasääntö ohjeistaa, linjaa ja tukee palkatun 

henkilöstön toimia.  

Vuonna 2018 yhdistyksen työntekijät osallistuivat työnantajan kustantamiin 

täydennyskoulutuksiin:  

- Muistikonferenssi Helsinki 

- Työnohjaus 

Muistiluotsin työntekijät osallistuivat Muistiliiton järjestämiin valtakunnallisiin ja 

alueellisiin Muistiluotsiverkoston koulutuksiin, MuistiNeuvo- hankkeen koulutuksiin, 

Tunteva koulutukseen. Henkilökunta oli mukana valtakunnallisilla ja alueellisilla 

verkostotapaamisilla. Muistiluotsikoordinaattori Krista Pajala sekä järjestöasiantuntija 

Markus Marttunen kävivät ohjauskäynnillä.  

Lisäksi yhdistys tuki henkilöstöä ammatillisessa täydennyskoulutuksessa antamalla 

työaikaa opiskelupäiviin.  

Henkilöstölle järjestettiin TYHY-päivä ja koulutuspäivä.  

Yhdistyksen työsuojelupäällikkö oli Marketta Hynynen ja työsuojeluvaltuutettu Kaija 

Valta.  

Yhdistyksen työterveyshuoltopalvelut ostettiin Kuopion työterveys ry:ltä ja yhdistys 

on Hyvinvointialan liitto ry:n jäsen. 
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8. Yhdistyksen talous  

Yhdistyksen taloudellista toimintaa ohjaavat yhdistyslaki ja yhdistyksen omat 

säännöt. Yhdistys ei tavoittele voittoa. Yhdistyksen järjestötoiminnan pääasialliset 

tulot koostuvat jäsenmaksuista ja myyntituloista.  

Yhdistyksellä on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittamaa 

toimintaa ja hankkeita, niiden tavoitteet on asetettu hankehakemuksissa. 

Avustusten käytöstä raportoidaan rahoittajalle säännöllisesti. Yhdistyksen 

toiminnanjohtajalla on pääkäyttäjäoikeudet Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

avustuskeskus verkkoasiointijärjestelmään. Vuosiraportit toimitetaan toukokuun 

loppuun mennessä.  

Lähiavustajapalvelun kulut katetaan lähiavustajapalvelusta saatavilla tuloilla.  

Yhdistys on saanut avustuksia Kuopion kaupungilta kuopiolaisten jäsenten 

virkistystoimintaan, Iisalmen kaupungilta vapaaehtoisten koulutukseen. Talous – ja 

henkilöstön palkkahallinto ostetaan Tili -Consults Oy:sta. 
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VERTAISTUKEA JA VERKOTTUMISTA MUISTIN HYVÄKSI. 

PÄÄN ASIAT OVAT PÄÄASIAMME. 

 

 

Lapinlinnankatu 2, 

70100 KUOPIO 
puh.017-2633 980 

toimisto@psmuisti.fi 
psmuisti.fi 


