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TIIVISTELMÄ
Tiivistetty kuvaus projektin tavoitteista, toteutuksesta, tuloksista ja vaikutuksista. Mistä projektissa oli kyse? Mitä siinä saatiin aikaiseksi

Projektilla oli kolme päätavoitetta.
1.Projektin tavoitteena oli kehittää henkilöille, joilla on alkoholin suurkulutuksesta johtuva muistihäiriö/ muistisairaus, kohdistettua
ryhmä- ja yksilötoimintaa.Osa tavoitteet: lisätä arjen hallinnan taitoja, parantaa toimintakykyä, vahvistaa osallisuutta, antaa
mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin ja virkistymiseen, antaa vaihtoehto juomiselle, tukea kotona asumista mahdollisimman
pitkään ja antaa tietoa muistista ja aivoterveydestä.
2.Tiedon lisääminen ammattihenkilöiden keskuudessa niin, että muistisairaudet pystytään erottamaan alkoholin aiheuttamista
oireista ja muistisairaus voidaan asianmukaisesti tutkia ja hoitaa. Muistisairauksien ja hoidettavissa olevien muistihäiriöiden
tutkimuksiin ja hoitoon ohjaamiseen tarvitaan yhtenäinen ohjeistus ja käytäntö.
3.Lisätä tietoisuutta alkoholin ja päihteiden vaikutuksesta muistiin ja aivojen terveyteen suuren yleisön keskuudessa.
Toimintamuodot
-Yksilöllinen tuki: • Asiakkaan tuen tarpeen arviointi yhdessä yhteydenottotahon kanssa.
• Yksilöllisen- tai ryhmätoiminnan tarve, muistin tilan ja elämänlaadun kartoitus sekä jatkosuunnitelma.
• Arvioinnin perusteella ohjaus ja motivointi ryhmätoimintaan.
• Arvioinnin perusteella jatkuvat yksilöllisen tuen käynnit.
Yksilöllisen tuen käynnit aloitettiin jo keväällä 2011. Ensimmäinen käynti asiakkaan luona toteutettiin yhteistyötahon kanssa,joita
olivat A-klinikan yksiköiden työntekijät, Salon kotihoito, Salon vammaispalvelut tai Salon terveyspalvelut.
-Ryhmätoiminta jakaantui kolmeen eri muotoon, jalkautuva muistiryhmä, toiminnalliset muistitehtäväryhmät ja muisti-infot.
Ryhmätoiminnat aloitettiin syksyllä 2011. Jalkautuvissa muistiryhmissä keskityttiin arjen hallintaan, mielekkääseen tekemiseen ja
aivojen aktivoimiseen. Sisältö rakennettiin ryhmäläisten toiveiden mukaisesti, sisältäen kuitenkin esim. liikuntaa, ulkoilua,
muistitehtäviä, pelejä ja keskustelua. Jokainen kerta alkoi kahvituksella ja kuulumis kierroksella. Asiakkaille piti antaa tilaa ja
vapaa mahdollisuus käydä tupakkatauoilla sekä kahvia täytyi riittä koko ryhmätuokion ajaksi. Ryhmiin osallistuvat saivat
tilaisuuden luoda uusia sosiaalisia kontakteja sekä mahdollisuuden virkistymiseen sekä tukea kotona selviytymiseen.
-Ammattihenkilöstölle pidettiin pienryhmäkoulutuksia aiheesta "Miten erottaa muistisairaus alkoholin suurkulutuksen tuomista
oireista" sekä "Muistisairaudet ja alkoholi ikääntyvällä". Isompia luentotilaisuuksia järjestettiin kaksi vuodessa. Muutama
tilaisuuksista järjestettiin yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa, Salon kaupungin ehkäsevän päihdetyön ja Kaste
hankkeen kanssa.
-Muistitehtäväohjaaja koulutuksen tarkoituksena oli toiminnallisten muistitehtäväryhmien juurtuminen ja tavoitteena
vapaaehtoisten rohkaistuminen muistitehtäväryhmän ohjaamiseen, osallistujien aktivointi ja tiedon lisääminen.
-Suurelle yleisölle järjestettiin Aivoviikolla (vk11) ja Muistiviikolla (vk38) luentotilaisuudet sekä pidettiin infopisteitä eri puolilla
Saloa ja Somerolla. Osallistuttiin tapahtumiin mm. terveyspäivät, toritapahtumat ja messutapahtumat. Koottiin oppaat alkoholin
vaikutuksesta muistiin ja aivoterveyteen asiakkaille sekä ammattihenkilöstölle.
Tulokset ja vaikutukset:
-Asiakkaan oli mahdollista saada juuri omiin tarpeisiin sopivaa toimintaa ja ohjausta. Projektin aikana on ollut huomioitavaa
muutosta asenteissa, toimintaan osallistuneet ovat alkaneet miettiä omaa aivoterveyttään ja muistiaan samalla miettien keinoja
niiden ylläpitämiseen.Kotona asumisen tukeminen, laitoshoidon tarpeen siirtäminen ja sosiaalisen kanssakäymisen
lisääntyminen. Elämänlaadun paraneminen ja muistitehtäväryhmien siirtyminen osaksi asiakkaiden ohjaamiksi näkyvät
vaikutuksina.
-Ammattihenkilöstön tiedon vahvistuminen alkoholin vaikutuksesta aivoterveyteen, asiakkaan kohtaamisesta ja hoitoon
ohjauksesta sekä muistisairauksien tunnistamisesta alkoholin tuomien oireiden taustalta. Vaikutuksena muistin huomioiminen
osana päihdetyötä A-klinikalla.
-Matalan kynnyksen luotettava tiedon lähde suurelle yleisölle.
-Opas asiakkaalle:Ottaako aivoon -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen
-Opas ammattihenkilöstölle:Vintti Kirkkaana -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
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