Muistio
SenioriKaste ‐hanke Länsi‐Pohjan alueen muistihoitajat/muistikoordinaattorit/geriatrit
Aika: 16.4.2015 klo 13.00–15.00
Paikka: Tornion terveyskeskus, Sairaalakatu 1, 95400 Tornio (alakerran kokoushuone)
Tukitiimin osallistujat:
Raili Perkaus, Tornion muistihoitaja/ muistikoordinaattori, Pia Järvinen Kemin muistihoitaja,
Marjut
Alapoikela
Kemin
muistikoordinaattori,
Sari
Söyrinki
Keminmaan
muistihoitaja/muistikoordinaattori, Maarit Mesilaakso Ylitornion muistihoitaja, Riitta Kanto
Tervolan muistihoitaja, Lea Vuokila Tervolan muistihoitaja.
Esittäytyminen:
Muistihoitajat esittäytyivät ja kertoivat jokainen lyhyesti työkokemuksestaan
muistihoitajan tehtävissä. Molemmat geriatrit olivat lomalla.
Ylitornion muistihoitaja Maarit Mesilaakso kertoi, ettei häntä ole edelleenkään nimetty
kuntansa muistihoitajaksi, eikä hän tee tällä hetkellä muistihoitajan tehtäviä, vaan
toimii kokoaikaisena kotisairaanhoitajana.
Samoin Tervolassa ei ole vielä varsinaisesti nimetty kyseisiä terveydenhoitajia
muistihoitajiksi, mutta he kyllä tekevät jo muistihoitajien tehtäviä.
Muistikoordinaattori Saara Bitter SenioriKaste‐hankkeesta esitti Länsi‐Pohjan alueen
nykytila‐analyysin:
Kukin muistihoitaja/muistikoordinaattori katsoi oman kuntansa tilannetta ja asiasta
keskusteltiin yleisellä tasolla, asioita tarkennettiin, lähinnä lisättiin muistisairaille
suunnattuihin palveluihin muutamia asioita. Pitkät jonotilanteet isommilla
paikkakunnilla tutkimuksiin pääsemiseksi puhuttivat alueen muistihoitajia, keskusteltiin
yleisellä tasolla tehtäviin käytettyjä resursseja ja työn näkymättömyyttä esimiehiin
päin. Keskusteltiin myös Käypä‐hoito suositusten mukaisesta resursoinnista
muistihoitajan/muistikoordinaattorin tehtäviin.
Länsi‐Pohjan alueen yhteisen muistipolun kehittäminen, ennaltaehkäisevä työ ja
varhainen havainnointi:
Saara Bitter jakoi kaikille paperit ja Learning‐ cafe tyyppisesti jokainen kirjoitti omat
ajatuksensa mitä tarkoittaa ennaltaehkäisevä työ ja varhainen havainnointi. Paperit
kerättiin ja katsottiin aiheesta Saara Bitterin tekemä dia‐sarja, johon tehtiin muutamia
lisäyksiä ja tarkennuksia muistihoitajien/muistikoordinaattoreiden tekemien
ehdotusten pohjalta. Sovittiin että Saara Bitter lähettää sähköpostilla dia‐sarjan vielä
jokaiselle erikseen katsottavaksi ja kommentoitavaksi, jotta ensimmäinen muistipolun
osa‐alue saadaan valmiiksi.

Kokemusasiantuntijoiden osallistaminen muistipolun kehittämisessä:
Keskusteltiin kokemusasiantuntijoiden liittämisestä osaksi muistipolun kehittämistä,
Sovittiin että jokainen muistihoitaja/muistikoordinaattori miettii omalta alueeltaan pari
henkilöä, joilla olisi mahdollisuus osallistua seuraaviin työkokouksiin. Keskusteltiin myös
kokemusasiantuntijoiden määrästä kulloisessakin työkokouksessa ja sovittiin, että työn
sujuvuuden kannalta kovin suurta määrää ei kutsuta paikalle. Ihanne olisi, jos saataisiin
2‐4 kokemusasiantuntijaa, jotka voisivat osallistua/ sitoutua työryhmän jäseniksi koko
muistipolun kehittämisen ajaksi.
Ennaltaehkäisevän ja varhaisen havainnon valmennukset:
Keskusteltiin tulevista ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen havainnon valmennuksista
sekä niihin mahdollisesti tulevista osallistujamääristä. Osassa kuntia näihin
valmennuksiin varatut tilat ovat rajalliset. Jatkossa on mietittävä tilojen varaaminen
tarkemmin, huomioiden kohderyhmä. Kemin muistihoitaja ja muistikoordinaattori
ilmoittivat, ettei heillä ole mahdollisuutta osallistua kyseisiin tapahtumiin asiakastyönsä
kiireellisyyden vuoksi. Heitä kehoitettiin ottamaan yhteyttä esimieheen, jotta paikalle
saadaan henkilö, joka kytkee etäyhteyslaitteen päälle ja toivottaa osallistujat
tervetulleiksi. Keskusteltiin tilaisuuksien ilmoittamisesta myös mediassa esim.
kuntalaisille suunnatut tilaisuudet, missä kannattaisi ilmoittaa, jotta tieto tapahtumista
tavoittaisi mahdollisimman kattavasti. Mahdollisia ilmoittamiskanavia tuli esille
seuraavia Lounais‐Lappi‐lehti ja radio Perämeri menovinkit.
Saara Bitter kertoi Länsi‐Pohjan alueen SenioriKaste‐hankkeen tilaisuuksien
tiedottamisen/ tiedon levittämisen yhteistyökumppaneille, olevan jatkossa
ensisijaisesti alueen muistihoitajien ja muistikoordinaattorin tehtävä, samoin kuin
tilojen varaaminen.
Seuraavista työkokouksista sopiminen:
Seuraavat työkokoukset päätettiin pidettäväksi
 20.5.2015 klo 13‐ 14.30, Tervolassa
 3.6.2015 klo 13‐ 14.30 Ylitorniolla
 17.6.2015 klo 13‐ 14.30 Keminmaa
 8.7.2015 klo 13‐ 14.20 Kemi
 27.8.2015 klo 13‐ 14.30 Ruutinkari, Merikatu 3, Kemi
‐

Työkokoukset päätettiin pitää jatkossakin yhteisinä, paikanpäälle kutsuttuina
tapaamisina ei etäyhteydellä. Sovittiin työkokousten olevan jatkossa Ruutinkarissa
Kemissä, sen jälkeen kun kaikissa kunnissa on ensin käyty edellä mainittujen/sovittujen
tapaamisten mukaisesti.
Kokous päätetty klo 15.15

