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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
MUISTIKKA-hankkeella on Pohjois-Savon Muisti ry:n nettisivujen yhteydessä omat netti sivustot
www.muistikka.fi. Nettisivustomme on rakennettu tietopaketiksi, jossa on haettavissa/saatavissa
hankkeen tuottamaa tietoa ja jo olemassa olevaa tietoa netistä (lue linkkivinkit linkit välilehdeltä).
Sivustoja täydennämme sitä mukaa, kun hanke edistyy. Palautetta otamme mielellämme vastaan,
sillä tarkoitus on koostaa sivut lukijoitamme varten.

Syksyn menneiden tapahtumien info- katsaus
Berliini, NTG/EDSD -koulutustilaisuus ja Helsinki
Berliini 4.10.2017
Työntekijämme estyessä Berliinin matka peruuntui, mutta materiaali saatiin perille Saksaan. Posterilla ja esitteillä saimme näkyvyyttä
paikan päällä ja suurena apuna tässä olivat
Muistiliiton asiantuntija. 27th. Alzheimer Europe Conference "Care today, cure tomorrow"
Berlin, Germany-2-4.10.2017 -tapahtumasta
enemmän nettisivuilla: http://alzheimer-europe.org/News/Alzheimer-Europe

Kuvassa: Posteri
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Koulutus-tapahtuma 25.10.2017, Uusi väline kehitysvammaisten muistisairauksien ja
dementian seulontaan.
MUISTIKKA-hanke järjesti yhdessä
Vaalijalan kuntayhtymän kanssa koulutuksen amerikkalaisen NTG-EDSD
seulontavälineen (National Task
Group, Early Detection Screen for dementia) käytöstä. Käy lukemassa blogista ko. tapahtumasta. Kiitos suurelle
osallistujamäärälle, ilo oli nähdä, että
asia kiinnosti suuresti Pohjois-Savossa.
Lue enemmän tapahtumasta etusivultamme https://www.muistikka.fi/ tai blogista https://www.muistikka.fi/blogi.html.
Muistikonferenssi 15.-16.11.2017 / Helsinki
MUISTIKKA-hanke vastasi Konferenssin teemaan Muistisairaan monet kasvot kehitysvammaisten
henkilöiden osalta ja sai kunnian pitää puheenvuoron Muistiliiton vuotuisessa Muistikonferensissa. Hankeen edustajana puheenvuoron piti projektipäällikkö Maria Eriksson teemana muistisairaus ja kehitysvammaisuus, otsikolla Tiedä ja
Tunnista.
Lue enemmän muistikonferenssi-esityksestämme nettisivustomme blogista: suoraan etusivultamme
https://www.muistikka.fi/ tai https://www.muistikka.fi/blogi.html sekä Muistiliiton kuvamateriaalia sivuilta: http://galleria.muistiliitto.fi/muistikonferenssi-2017/

Miten hankkeessa on edetty?
Pilottikohteet
Hankkeemme pilottikohteiden osuus on loppusuoralla. Loppukartoitusten myötä olemme saaneet
tärkeää tietoa kentältä hankkeen toimintaan liittyen. Lähetämme vielä sidosryhmille ja muille
hankkeeseen liittyville tahoille palautekyselyn, jolloin saamme kattavan kuvan hankkeemme toiminnasta ja sen vaikutuksesta. Vastaamalla tulevaan palautekyselyyn autat meitä kehittämään ensivuotta hankkeessa niin, että suurin hyöty hankkeen toiminnasta saataisiin juuri teille, kentälle
toteutettavaksi.
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Tulevaa keväälle 2018
Toiminnallinen aivoretki-päivä
Keväällä 12.3.2018 maanantaina järjestämme
Muistiluotsin kanssa toiminnallisen aivoretki päivän kehitysvammaisille, kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskenteleville ja läheisille PohjoisSavon Muisti ry:n tiloissa, Lapinlinnankatu 2,
70100 KUOPIO. Huomioitahan, että tilat eivät ole
esteettömät (raput alakertaan). Ilmoittautuminen
ja lisätietoja 044 066 1228/Maria tai 044 066
1271/Kaija.

Suomennettu versio NTG/EDSD seulontavälineestä
on saatavana NTG-EDSD Screening Instrument-sivustolta netistä:
https://aadmd.org/ntg/screening tai suoraan lomakkeeseen
https://aadmd.org/sites/default/files/NTG-EDSD%20Finnish.pdf

Kevään aikana Vaalijalan kuntayhtymä järjestää maksuttomia koulutuksia Jyväskylässä (24.1.) ja Pieksämäellä (1.2.). Katso tarkemmin ”Uusi väline kehitysvammaisten muistisairauksien varhaiseen
tunnistamiseen ”-koulutuksista
www.vaalijala.fi/koulutuskalenteri

Yhteistyötä Kehitysvammaliiton (KVL) kanssa
Keväällä 2018 aloitamme yhteistyön Kehitysvammaliiton (KVL) kanssa. Olemme mukana koulutustapahtumissa, joissa aiheena on Muistisairaudet ja kehitysvammaisuus. Koulutustapahtumia on
seuraavilla paikkakunnilla 5.4.2018 Helsinki, 18.4.2018 Oulu ja 17.5.2018 Vaasa.
http://www.kehitysvammaliitto.fi/koulutus/koulutuskalenteri/?a=view&id=504
http://www.kehitysvammaliitto.fi/koulutus/koulutuskalenteri/
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ONKO KIINNOSTUSTA TAVATA MEITÄ HANKKEEN MERKEISSÄ? OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!
Hankkeen avulla saatte tietoa ja käytännön työkaluja muistisairaiden kehitysvammaisten hoivaan ja tukeen sekä tietoa kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistamiseen. Tietoa ja tukea
on tarjolla hankkeen aikana vuoden 2018 loppuun.
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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