MUISTIO
Työkokous yhtenäisen muistipolun/muistihoitaja/muistikoordinaattori mallin kehittämiseksi LänsiPohjan alueelle.
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt avustusta Pohjois-Suomen SenioriKaste -hankkeelle,
jota hallinnoi Kokkolan kaupunki. Lapin toiminnallisesta osakokonaisuudesta vastaa Kolpeneen
palvelukeskuksen kuntayhtymä ja toteuttaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Mukana
hankkeessa ovat Lapin kunnat sekä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien
perusterveydenhuollon yksiköt.
SenioriKaste- hanke Länsi-Pohjan alueen muistihoitajat/ muistikoordinaattorit/ geriatrit
Aika: 17.6.2015 klo 13.00 – 14.30
Paikka: Keminmaan päiväkeskus, Järventaustantie 20, 94400 Keminmaa (Terveyskeskuksen takana
oleva iso kelt. tiilitalo)
Tukitiimin osallistujat:
Raili Perkaus, Tornion muistihoitaja/ muistikoordinaattori, paikalla
Pia Järvinen, Kemin muistihoitaja, lomalla
Marjut Alapoikela, Kemin muistikoordinaattori, paikalla
Sari Söyrinki, Keminmaan muistihoitaja/muistikoordinaattori, paikalla
Maarit Mesilaakso, Ylitornion muistihoitaja, on ilmoittanut estymisestään
Riitta Kanto, Tervolan muistihoitaja, paikalla
Lea Vuokila, Tervolan muistihoitaja, paikalla
Paula Vuollo, Tornion ja Keminmaan geriatri, estynyt
Päivi Pitkänen, Kemin geriatri, lomalla

Asialista:
o Muistihoitajan ja muistikoordinaattorin työnkuva.
-

Saara Bitter esitti Kainuun kehittämän mallin muistihoitajan ja
muistikoordinaattorin työnkuvasta ja osaamisalueista. Esityksen jälkeen
käytiin yleistä keskustelua asiasta. Muistihoitajan ja muistikoordinaattorin
työ on monialaista ja paljon erityisosaamista vaativaa työtä. Tällä hetkellä
Länsi-Pohjan alueen kunnissa on vain yksi nimetty muistikoordinaattori (3
pv/vko) Kemissä, muissa kunnissa muistihoitaja hoitaa molempia tehtäviä,

muun työnsä ohella. Todetaan asiakkaita olevan paljon ja määrät vain
lisääntyvät. Työajan resurssointia muistihoitajan tehtäviin ei kuitenkaan
ole määritelty kaikille, vaikka muistihoitajan/ muistikoordinaattorin
tehtävät on heille määritelty kuuluvaksi. Sovitaan, että Saara Bitter
lähettää s-postin liitteenä Kainuun mallin alueen muistihoitajille
tarkemmin tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi, ja mahdollisten
muutosehdotusten tekemiseksi.
o Kokemusasiantuntijoiden haastattelu analyysi
-

Saara Bitter kertoi käyneensä haastattelukierroksen
kokemusasiantuntijoiden luona. Työkokouksessa käytiin läpi
haastatteluista tehty kooste ja keskusteltu yleisellä tasolla asiasta.
Todetaan, että kuntoutus-suunnitelmat on kaikille haastatelluille tehty,
samoin kuin kotiin on tehty palvelutarpeen arviointi. Todetaan että
ihmiset eivät tiedä aina mitä tarkoitetaan kuntoutus-suunnitelmalla tai
palvelutarpeen arvioinnilla. Liitteenä on kooste haastatteluista.

o Muistisairaan diagnoosin jälkeinen seuranta ja muutoksiin reagointi
valmennus-sarja 19.8, 8.9, 21.9 2015
- Ilmoitettu seuraavat valmennusajat, ohjelmat toimitetaan myöhemmin
o Seminaaripäivä muistihoitajille, muistikoordinaattoreille, terveydenhuollon
henkilöstölle, vanhusneuvostoille 12.8.2015
- Ilmoitettu tiedoksi, ohjelma toimitetaan myöhemmin
o Seuraava työkokous 8.7.2015, perutaan lomien vuoksi
o Syksyn työkokous 3.9.2015, perutaan yhteensattumien vuoksi
o Seuraavat työkokoukset ovat
- 20.8.15 klo 13 -15, Ylitorniolla? paikka varmistetaan myöhemmin
- 17.9.15 klo 12 – 13.30, Kemi
- 22.10.15 klo 13 -1 5, Tornio
o Muut asiat
- Työkokoukseen osallistujat tekivät kokouksen jälkeen
tutustumiskierroksen Kallinrannan päiväkeskukseen/palvelutaloon
muistihoitaja Sari Söyringin johdattamana.

