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Lähde: Muistiliitto Hyvän hoidon kriteeristö http://www.muistiliitto.fi/files/3014/7445/2088/Hyvan_hoidon_kriteeristo_2016.pdf

Talon rakentamiseen on käytetty Hyvän hoidon kriteeristön- elementtejä. Muistikka koti sisältää jo
lähes kaikki tarvittavat muistiystävällisen kodin elementit. Muistikka hankkeen tavoitteiden, varhaisen tunnistamisen mallin, oikea-aikaisen ja sopivan hoidon, vertaistoiminnan ja -ryhmä tukimallien
avulla Muistiystävällinen koti on valmis.
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HANKKEEN KUULUMISIA
MUISTIKKA-hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ja Pohjois-Savon Muistiyhdistyksen hallinnoima kehittämisavustus (C) vuosille 2016-2018.
Muistikka-hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja ikääntyvien kehitysvammaisten
muistisairauksien tunnistamiseen ja tukeen. Tarkoituksena on tarjota tasavertaiset palvelut myös
muistisairaille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen.

Nettisivustomme
Olemme avanneet Pohjois-Savon Muisti ry:n nettisivujen yhteyteen omat MUISTIKKA-hankkeen sivustomme www.muistikka.fi.
Olemme rakentaneet nettisivustomme tietopaketiksi, jossa on haettavissa/saatavissa hankkeen
tuottamaa tietoa ja jo olemassa olevaa tietoa netistä (lue linkkivinkit).
Tarkoitus on täydentää sivustoja sitä mukaa, kun hanke edistyy. Palautetta otamme mielellämme
vastaan, sillä tarkoitus on koostaa sivut lukijoitamme varten.

Syksyllä Berliini ja Helsinki
Voimme iloksemme kertoa, että MUISTIKKA-hanke on mukana seuraavissa tapahtumissa:

MUISTIKKA-hankkeen abstrakti Developing
Early Detection of Dementia with People
with Intellectual and Developmental Disabilities, tekijät Markus Sundin ja Maria Eriksson,
on hyväksytty esiteltäväksi (posteri) 27th. Alzheimer Europe Conference "Care today, cure
tomorrow" Berlin, Germany-24.10.2017 http://alzheimer-europe.org/Conferences/Berlin-2017

Muistikonferenssi 15.-16.11.2017 / Helsinki
MUISTIKKA-hankkeella on puheenvuoro ja posteri Muistiliiton Muistikonferensissa, "Muistisairauden monet kasvot" Helsingissä 15-16.11.2017. Teemana kehitysvammaisuus ja muistisairaudet.
www.muistiliitto.fi
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Miten hankkeessa on edetty?
Yhteistyö: Vaalijalan kuntayhtymä
MUISTIKKA-hanke on Vaalijalan kuntayhtymän
kanssa suomentaneet yhteistyössä amerikkalaisen
NTG-EDSD- seulontavälineen (National Task Group,
Early Detection Screen for dementia). Kyseisestä seulontavälineestä olemme järjestämässä koulutustilaisuutta keskiviikkona 25.10.2017 klo 12-16, Savon
ammatti- ja aikuisopistolla (Sakky, Presidentinkatu 3)
ja kouluttajana on psykologi, psykoterapeutti Markus Sundin Vaalijalasta. Tervetuloa mukaan.
Lue lisää tästä.

Koulutustilaisuus ke 25.10.2017 klo 12-16

Uusi väline kehitysvammaisten muistisairauksien ja dementian seulontaan
Savon ammatti- ja aikuisopisto (Presidentink. 3)

Pilottikohteet
Hankkeemme pilottikohteiden osuus alkaa olla loppusuoralla vielä muutamia käyntikertoja lukuun
ottamatta. Pilottikäynneillä olemme kartoittaneet pilottikohteiden alkutilanteet ja jatkokäynnit
sekä rakentaneet sen mukaisesti ohjaus/neuvonta paketit (mm. materiaalit, käytännön vinkit, infopaketit) yksilöllisesti, pilottikohteittemme tarpeiden mukaisesti. Muistisairauteen liittyvät asiat,
fyysinen ympäristö, vuorovaikutus ja varhaisen tunnistamisen malli olivat aiheita, jotka herättivät
keskustelua.
Lue lisää: Pilotti malli https://kotisivukone.fi/app/www/muistikka.fi.kotisivukone.com/hankkeen-aikataulu
Ohjaus/koulutus materiaalit koostuvat seuraavista osa-alueista:
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Elämäntarina näkyväksi
Jokaisen tarina on yhtä arvokas
– kehitysvammaisen elämäntarina näkyväksi
Jokaisen elämä on tarina. Elämä alkaa syntymästä ja päättyy
kuolemaan ja tähän väliin mahtuu jokaisen yksilöllinen arvokas
elämä, joka koostuu lukuisista pienistä tarinoista. Tarinoista
jotka liittyvät lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen, työelämään, eläkeikään ja vanhuuteen. Näihin liittyvistä kokemuksista ja asioista syntyy siis meille jokaiselle meidän
arvokas ja merkityksellinen elämäntarina.

Elämäntarinat näkyviksi-HAASTE
Laittakaa meille kuvia/ vinkkejä
kuinka te olette toteuttaneet elämäntarinat. Laittaisimme malleja
muille tiedoksi / näkyväksi nettisivustollemme. Luvallanne tietenkin.
VAIN MIELIKUVITUS ON RAJANA!

Lue: Jokaisen tarina on yhtä arvokas.

Elämäntarina tuotoksia Päivänkierto/
Siilinjärvi
Kuva: Laitettiin matkalaukkuun tavaroita, jotka ovat
asukkaalle tärkeitä ja niitä voi laukusta ottaa myös
käyttöön. Tavarat ovat huoneessa esillä.
Kiitos hyvästä ideasta Päivänkierron henkilöstö.

ONKO KIINNOSTUSTA SYKSYLLÄ TAVATA MEITÄ? OTA YHTEYTTÄ!
Hankkeen avulla saatte tietoa ja käytännön työkaluja muistisairaiden kehitysvammaisten hoivaan
ja tukeen sekä tietoa kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistamiseen. Tietoa ja tukea tarjotaan tässä vaiheessa henkilöstölle, mutta myöhemmin myös kehitysvammaisille henkilöille itselleen ja läheisille, kaikille tarpeen mukaan.
Meidät löydät Pohjois-Savon Muisti ry:n netti-sivuilta www.psmuisti.fi kohdasta Hankkeet/Muistikka tai www.muistikka.fi. Tietoa ja materiaalia laitamme luettavaksi nettisivuillemme sitä mukaan, kun sitä valmistuu.
Yhteistyöterveisin
Maria Eriksson, projektipäällikkö,
p. 044 0661228 / maria.eriksson@psmuisti.fi
Kaija Valta, muistiohjaaja
p. 044 0661271 / kaija.valta@psmuisti.fi
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