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Vaasan seudun Parkinson-yhdistys ry
ja

Vaasan Parkinson-kerho

Hyvästä sydämestä
versoo voimakasta

vertaistukea
joka suuntaan!
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Yhdistyksen puheenjohtajan palsta
Tähän vuodenaikaan tavataan
toivottaa hyvää kevään
odotusta, mutta alkaa näyttää
siltä, että kevät on jo tulossa.
Siitä huolimatta, että olen
väärässä, toivotan hyvää
kevättä ja joka tapauksessa
leppoisaa kesää yksin tein.

Ilolla olen voinut todeta, että uusien
toimijoiden myötä ovat voimat riittäneet
todella monipuoliseen toimintaan viime
vuoden aikana. Toivon mukaan ote pitää
edelleen ja tapaamisiimme sekä järjes-
tämiimme tilaisuuksiin riittää innokasta
väkeä – niin jäseniämme kuin muitakin
asiastamme kiinnostuneita.

Suomen Parkinson-liiton
järjestämässä jäsenhankinta-
kampanjassa on yhdistyksem-
me ollut hyvänä esimerkkinä
muulle Suomelle.
Jatketaan samaan tahtiin, ote-
taan mukaan jäseneksi myös
se toinen puolisko tai läheinen!
Ystäväpiiristäkin voi aina löytyä

joku, joka haluaa kannatusjäsenyydellään
tukea meitä ja jopa osallistua toimin-
taamme.

Toivotan kaikille sinnikkyyttä ja parasta
mahdollista oloa!

Viimeisten lumien otteessa

Tulle Törmä
yhdistyksen  puheenjohtaja

Kerhon puheenjohtajan mietteitä

Hei Rakkaat lukijat,

Tässä tiedotteessa on keskitytty
sairauteemme enemmän
omaisen kannalta. Me sairaat
ehkä unohdamme oman järkytyksemme
pyörteissä, että läheisillemme sairaus
on myös suuri shokki.

Diagnoosin saatuaan potilas yrittää
selvitä omasta tuskastaan käyttämällä
kaiken energiansa itseensä, ja ei huomaa
läheisen kärsimystä ja ehkä myös
avuttomuutta.

Meillä kaikilla on oma tapamme selviytyä
ja yhtä lailla myös puolisomme ovat
erilaisia.

Omalla kohdallani olen päättänyt oltuani
aina ”minä itse tyyppi” olla vaivaamatta
rakasta aviomiestäni liikaa tässä
sairauden alkuvaiheessa. Ajatuksenani

on, että hän ehtii kyllä sitten
joskus. Keskustelemme kyllä
avoimesti muuten sairaudesta
ja sen hoidosta. Mieheni on yksi
positiivisimmista ihmisistä jonka

tunnen, joten saan häneltä paljon tukea
henkiseen jaksamiseen.

Katsokaamme siis ympärillemme ja
tukekaamme toinen toisiamme, se antaa
meille paremmat eväät selviytyä yhdessä
niistä haasteista joita meille on annettu!

Lopetan Arvo Ylpön sanoin;

Minun elämäni yhtenä johtotähtenä on
ollut:
Kun unohtaa sen, mitä ei voi muuttaa,
on onnellinen.

Halauksin Tuija
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Liitto

Kuten aiemmin on jo todettu, kuluva
vuosi on liiton 30-vuotisjuhlavuosi, jolloin
Parkinson-viikolla maaliskuussa
järjestetään mm. alueellisia tapahtumia
ja juhlaristeily Turusta, syyskuussa
valtakunnallinen Parkinson-kävely ja
marraskuussa juhlaseminaari sekä
iltajuhla.
Juhlavuoden teema on ”Itsehoito osaksi
hyvää arkea”.

Kerho

Tammikuun tapaamisessa 21.1. valittiin
kerholle johtokunta vuodelle 2014.
Kerhon puheenjohtajana jatkaa Tuija
Vuorinen ja sihteeri/rahastonhoitajana
Alli Vaaranmaa.
Kerhon liikuttajaksi valittiin Jouko Karjala
ja varaliikuttajaksi Jouko Vaaranmaa.

Virallisia kuulumisia

Yhdistys

Yhdistyksemme kokonaisjäsenmäärä
vuodenvaihteessa 2014 oli 113.
Uusia jäseniä vuoden 2013 aikana tuli
kaikkiaan 29. Rivistä poistuneita ja
eronneita oli yhteensä 13.

Yhdistyksen 4. vuosikokous pidettiin 3.3.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tulle
Törmä (2. kausi) ja varapuheenjohtajana
Tuija Vuorinen (1.).
Hallituksen jäseninä jatkavat toiselle
kaudelle Alli Vaaranmaa (2.) sekä Esko
Nikko (2.) Uusina jäseninä Ulla-Maija
Rönnberg (1.) ja Jouko Vaaranmaa (1.).

Liittokokousedustajiksi vuodelle 2014
valittiin Marja Törmä ja Tulle Törmä.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa
samana päivänä valittiin hallituksen
ulkopuolelta sihteeriksi Tuula Einola ja
rahastonhoitajaksi Marja Törmä,
liikuntavastaavaksi Jouko Karjala ja
varaliikuntavastaavaksi Jouko
Vaaranmaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi koko vuodelle
valittiin Alli ja Jouko Vaaranmaa.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Reijo
Kallio ja varalle Henrik Gahmberg.

Jäsenmaksuiksi vuodelle 2014 päätettiin:
sairastavat 25 ¤, läheiset 20 ¤,
kannatusjäsenet 50 ¤.
Kerhotuen määräksi päätettiin 400 ¤.

Väkeämme pikkujoulun jälkitunnelmissa – vatsa täynnä miettimässä mitähän seuraavaksi...
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Yhdistyksen sihteeri esittäytyy

Olen Tuula Einola ja toiminut yhdistyk-
semme sihteerinä sen perustamisesta
saakka eli joulukuusta 2009. Yhdistyksen
toimintaan olen tullut aikoinani mukaan
mieheni saaman Parkinson-diagnoosin
kautta. Hän sai Parkinson-diagnoosin
46-vuotiaana vuonna 2006 ja viime vuo-
den syksyllä hänelle tehtiin aivostimu-
laattori-leikkaus Oulun yliopistollisessa
sairaalassa. Leikkauksen jälkeen jotkut
oireet katosivat ja joitakin oireita on tullut
tilalle, mutta pääasiassa toimenpide on
onnistunut ja tuonut parannusta elämän-
laatuun. Hienointa on, kun lääkitystehoa
on saanut pudottaa melkein puoleen
entisestä.

Olen kotoisin Teuvalta ja Vaasaan olen
alun perin tullut opiskelemaan 80-luvun
alussa. Opiskelujen päätteeksi työpaikka
on löytynyt tältä seudulta, ja koti on
perustettu Mustasaaren Sepänkylään.
Meillä on kaksi lasta; poika pääsi armei-
jasta viime vuoden lopulla ja on menossa
työelämään ja tyttö opiskelee lukiossa.
Cairnterrieri Romeo perheeseemme
hankittiin heti Parkinson-diagnoosin tultua
niin, että miehelläni on joka päiväksi
lenkkiseuraa ja kaveri kotona.

Olen töissä Vaasan Sähkö Oy:ssä johdon
sihteerinä. Työvuosia Vaasan Sähkössä
tuli täyteen 24 lokakuussa 2013. Työtäni
teen tietokoneella päivittäin erilaisten
tietokoneohjelmien avulla. Työni on
pääasiassa istumatyötä, joten liikunta
kuluu minullekin päivittäiseen ohjelmaan.
Pyöräilen työmatkani, yhteen suuntaan
noin 5 km, melkein päivittäin. Siinä saa
mukavasti raitista ilmaa. Muita harrastuk-
sia ovat lenkkeily koiran kanssa, jumppa,
puutarhanhoito kesällä ja kutominen.

Koska mieheni Parkinsonin tauti näyttää
olevan hitaasti etenevää laatua, on koko
perhe pysynyt mukana taudin tuomien
muutosten kanssa – perhe on sopeutunut
pikku hiljaa tapahtuviin muutoksiin. Suurin
muutos elämäämme on tullut siinä, että
kaikki toimet vaativat enemmän aikaa –
kauppareissut, kyläilemiset, lenkkeile-

miset yms. Tämä on vaatinut pitkän
pinnan opettelua perheeltä ja varsinkin
itseltäni. Toinen muutos ovat yölliset
lääkkeidenotot, mutta onneksi olen
hyväuninen enkä juurikaan herää siihen.

Sisustuksellisesti on keittiön pöytätasolle
perustettu lääkenurkkaus ja ostettu
korkeampi sänky, josta on helpompi
nousta. Jotain uusia pikku apuvälineitä
keittiön toimintoihin on hankittu kuten
pinsettiottimet ja olohuoneessa on
liikuntaa varten soutulaite.
Omaisena miettii tulevaisuutta siitä
näkökulmasta, että itsellä on vielä
työvuosia jäljellä toistakymmentä ja
kuinka taudin kuitenkin edetessä mieheni
pärjää yksin kotona. Asumme vielä
omakotitalossa ja sen hoito ja huolta-
minen vievät myöskin oman panoksensa.
Katson tulevaisuuteen kuitenkin luotta-
vaisesti mottona, että asioilla on tapana
järjestyä.

Toivon kaikille jäsenillemme oikein
mukavaa kevään odotusta. Osallistukaa
kerhon tapahtumiin – sieltä saa mielen
virkistystä ja vertaistukea. Ja tähän
lopuksi vielä aforismi elämästä:
”Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten
elää ja 90-prosenttisesti sitä miten sen
ottaa”.

Tuula Einola
yhdistyksen sihteeri
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Omat kotisivumme
www.vaasaparkinson.fi

Terveisiä neurologian poliklinikalta

Meillä jatkuu lääkärivaje täällä neurolo-
gialla.  Konsultoivien lääkäreiden avul-
la pyöritämme poliklinikkatoimintaa ja
näin ollen meidän kontrollikäyntijonojen
hallinta on hankalaa.

Yritämme järjestää kontrollikäynnit niin,
että lääkärin ja sairaanhoitajan vastaan-
otot vuorottelevat.  Tavoitteena on, että
lääkärin vastaanotto on kerran vuodessa
ja sairaanhoitajan vastaanotto on 3–6
kk välein.

Uudella lähetteellä tuleville potilaille
järjestetään aika lääkärin vastaanotolle.
Kun potilas on saanut Parkinson-diag-
noosin, varataan aika sairaanhoitajan
vastaanotolle 1-3 kk kuluessa diagnoo-
sista  taudin informaatiota varten.
Vastaanotolla kerrotaan Parkinsonin
taudista; mistä johtuu, oireista, lääke-
hoidosta, liikunnan tärkeydestä, ravit-
semuksesta, vatsantoiminnasta,
kuntoutusmahdollisuuksista ja paino-
tetaan itsehoidon tärkeyttä potilaan
hyvinvoinnissa.  Kerrotaan vertaistuen
merkityksestä Parkinson potilaalle
ja esitellään  Parkinson-liiton toimintaa
sekä myös paikallisten potilasjärjestöjen
toimintaa.  Potilaat saavat mukaansa
esitteet ja yhteystiedot paikallisjärjestöi-
hin.
Potilaan tarpeiden mukaan kirjoitetaan
lähete esim. fysioterapeutin, kuntoutus-
ohjaajan tai sosiaalihoitajan vastaan-
otolle.
Potilas saa mukaansa myös sairaan-
hoitajan ja kuntoutusohjaajan yhteys-
tiedot sekä  kirjallista materiaalia
Parkinsonin taudista.

Aloitetun lääkityksen tehoa seurataan
usein sairaanhoitajan toimesta puhelin-
soittojen ja tarpeen mukaan ”ylimää-
räisten” käyntien avulla.

 Toivomukset neurologian
poliklinikalta:

   - Lääkelistan huolellinen täyttäminen
ja lääkkeenottoaikojen merkitseminen
tarkasti, helpottaa ja nopeuttaa lääkärin
sekä sairaanhoitajien vastaanottoa ja
näin jää aikaa perehtyä potilaaseen
paremmin
   - Suunnittelemme parasta aikaa
päiväkirjamallia, jolla potilaat voivat
helposti kertoa voinnin vaihteluista
vuorokauden aikana.

Toivomme, että päiväkirjaa voinnista
pidettäisiin pari päivää/viikko ennen
vastaanotolle tuloa.

Yhteistyöterveisin

Monica ja Terttu
neurologian poliklinikalta

Muista ja tutustu
Kelan vammaisetuudet:

• vammaistuki 16 vuotta täyttäneelle
• eläkettä saavan hoitotuki
• ruokavaliokorvaus (keliakia)
• vammaisten tulkkauspalvelut
  (kuulo-, näkö- ja puhevammaiset)

www.kela.fi
www.kela.fi/asiointi
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Kun ihminen sairastuu vakavasti, jo tieto
siitä horjuttaa perusturvallisuutta, jonka
varassa kukin sinnittelee. Elämä ei palaa
entiselleen, kun sairaus osoittautuu paitsi
vakavaksi, myös parantumattomaksi: se
jakaantuu aikaan ennen ja jälkeen diag-
noosin. Tieto haurastuttaa ja herkistää,
kun edessä on suuri tuntematon, josta
on kerrottava työyhteisölle ja lähipiirille.

Koululaisten hyviin koulumuistoihin
vaikuttaa ymmärtäväinen, sydämellään
työtä tekevä ensimmäinen opettaja.
Sama tilanne on silloin, kun lääkäri kertoo
diagnoosin: miten hyvin lääkäri ymmärtää
vastuunsa?

Potilaan suhde sairauteen syntyy silloin,
kun hän kuulee asian. Olen pikkutytöstä
asti ollut jakamassa vakavasti sairaiden
vanhempieni, lapsen ja ystävien vaikeita
hetkiä, omieni lisäksi. Olen sairastanut
Parkinsonin tautia yli 20 vuotta, saanut
uuden tilaisuuden nauttia elämästä
stimulaattorin ansiosta. Olen käynyt läpi
sydäninfarktin hoitoineen, selkäleikkauk-
sen, sairastunut kilpirauhasen vajaa-
toimintaan. Korkeat kolesteroliarvot ja
infarkti ovat savolaisvanhempien peruja.

Osastojaksoilla on ollut aikaa seurata
lääkärien työtä. Päätöksiä on tehtävä
paineen alaisena, päivät ovat pitkiä ja
vastuu painaa. Olen oppinut näkemään
myös turhan kiireen, joka syntyy siitä,
ettei lääkäri ole itsensä kanssa sinut.
Silloin potilas helposti unohtuu.

On suuri etuoikeus, että olen ollut yli 10
vuotta saman, paneutuvan ja taitavan
lääkärin hoivissa. Hän näkee muutokset
voinnissani silloinkin, kun ne eivät liity
Parkinsonin tautiin. Olen ollut myös
todistamassa tilanteita, joissa potilaan
yksityisyys ja arvokkuus unohtuvat. Näin
tapahtui mm. silloin, kun lääkäri helmat
hulmuten kertoi huonetoverille usean
vieraan läsnä ollessa että ”se teidän als-
epäilynne vahvistui”, kurvaten pois
samassa hetkessä. Muutenkin potilaan
tietoturva on kyseenalainen; käytävillä ja
potilashuoneissa puhutaan hyvin vapaasti
potilaiden asioista.

Ihminen on aina sairauden edessä kaikkea
muuta kuin oma itsensä. Sairaala, kokeet
ja kaikki siihen liittyvä pelottaa, ja pelokas
ihminen ei ymmärrä mitä hänelle kerrotaan.
Siksi olisikin hyvä annostella tietoa kuten
lääkkeitäkin. Organisaatiokaavioita,
hoitoketjuja ja prosessikaavioita laaditaan
johdon määrätessä tahdin, potilaan kuuluisi
olla tuottava. Säästöjä on synnyttävä.
Lasketaan läpimenoaikoja, potilasmääriä
ja tehokkuutta. Miten käy potilaan tässä
itsepalvelun ihmemaassa, jos potilas itse
huolehtii ajanvarauksista, lääkärin
soittoajoista?

Mielestäni potilaan ei tarvitse tietää muuta
kuin sen, miltä tuntuu, mikä hänet lääkäriin
tuo. Loppu kuuluu ammattilaisille.
Vastaanottoajat ovat lyhyet, ja niistäkin
tietotekniikka vie osan. Olisiko kuitenkin
tehokkaampaa tutkia esimerkiksi

Kohtaamisia

Mervi Räihä

Allaolevan tekstin kirjoittaja Mervi Räihä on
tamperelainen Parkinsonin tautia sairastava.
Mervi kävi viimeisimmässä kuukausitapaamises-
samme kertomassa ja keskustelemassa aiheesta
”Aivostimulaatiohoito”.

Muita Mervin kirjoituksia voitte lukea netissä julkaistusta
Potilaan lääkärilehdestä osoitteessa:
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/haku/?q=räihä
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pitkäaikaissairaiden tilanne kerran
vuodessa ajan kanssa, niin uusinta-
käynnit harvenisivat?

Olen pettynyt monta kertaa siihen, että
kutsua kontrolliin ei tule, ellei soita itse.
Näin toimitaan myös erityissairaan-
hoidossa. Oman terveysasemani
henkilökunta työskentelee äärirajoilla.
Kuitenkin sinne ohjataan kasvava joukko
erityisosaamista vaativia potilaita. Mihin
erityisosaajia sitten käytetään? Jatkuvat
organisaatiomuutokset ja niiden suun-
nittelu vievät aikaa, eikä se ole ilmais-
takaan. Tärkeämpää kuin organisaatio-
kaaviot ja tilastot olisi osasto- tai
pikemminkin sairauskohtainen laatu-
järjestelmä, johon koko henkilöstö
sitoutuu. On raskaan ja kevyemmän
luokan sairauksia, ja niiden tarpeet ovat
hyvin erilaiset.

Kokemuskoulutus on halpaa. Me
kokemuskouluttajat emme peri palkkaa,
kun käymme kertomassa sairaudes-
tamme. Monet opiskelijat ovat kiitelleet

kokemuskoulutuksen tehoa. Vaikka
Parkinsonin tauti, MS, ALS ja monet
muut ovat yhteensä kymmenien
tuhansien ihmisten vaivoja, tieto niistä
ontuu. Tiedonpuute antaa tilaa tulkin-
noille. Kun ensi kertaa kohtaa esimerkiksi
puhekyvyttömän, liikkumattoman ”off-
vaiheen” Parkinsonin tautia sairastavan
potilaan, joka ei pysty avaamaan
silmiään, ilman tietoa oireet voi tulkita
väärin.

Lääkäri–potilassuhteessa tärkein työkalu
on luottamus. Se on ihmisten kohtaa-
mista äärimmäisen hauraassa tilan-
teessa, jossa ratkaistaan, miten potilaan
käy mahdollisten hoitojen, lääke-
kokeilujen, verikokeiden ja kontrolli-
käyntien viidakossa.

Kohtaaminen voi olla kummallekin
osapuolelle antoisa hetki, jonka vaiku-
tukset ulottuvat paljon syvemmälle kuin
mitä reseptissä lukee. Hyvässä
kohtaamistilanteessa viestit kulkevat
myös sydämestä sydämeen.

Mr. Parkinson-monologin käsikirjoittaja Jussi Kivimäki ja esittäjä Mikko Kauranen kerhomme
”fanien” piirittämänä ennen teatteriesitystä Jalasjärven Luopajärven nuorisoseuralla

Aivojen stimulaatiohoito on peruutettavissa oleva
kirurginen hoito potilaille,
joiden elämänlaatuun alkaa vaikuttaa haittaavia Parkinsonin taudin oireita,
jotka jatkuvat useiden lääkeyhdistelmien kokeiluista huolimatta.

Mervi Räihä
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Tapahtunutta

l  Yhdistyksen hallituksen kokous 13.1.

l  Liiton videoneuvottelu Seinäjoella

l  Sote-yhdistysten ja VAMK:n
yhteistyötapaaminen 5.3. Vaasassa

Tulevia tapahtumia
l  Yhdistyksen ja kerhon sponsoroima
pikkujoulu järjestettiin Vaasassa 12.12.

l  Helmikuun kuukausitapaaminen 18.2.

l  Tammikuun kuukausitapaaminen
21.1. Kerhon johtokunnan vaali l  E-P:n Parkinson-yhdistyksen

20-vuotisjuhla Seinäjoella 11.4.

l  Äänihieronta-luento ja yhdistyksen
vuosikokous Vaasassa 15.3.

l  Maaliskuun kuukausitapaaminen
18.3. Vieraana Mervi Räihä Tampereelta

l  Suomen Parkinson-liiton kevät-
liittokokous Seinäjoella 12.4.

l  Huhtikuun kuukausitapaaminen 15.4.

l  Toukokuun kuukausitapaaminen 20.5.

l  Suomen Parkinson-liiton järjestämä
juhlavuoden Parkinson-kävely 20.9.

l  Suomen Parkinson-liiton 30-vuotis-
juhlaseminaari ja iltajuhla Turussa 14.11.

l  Yhdistyksen hallituksen kokous 3.2.

l  Yhdistyksen tiedotustoimikunnan
kokous 6.2.

l  Yhdistyksen hallituksen kokous 3.3.

l  Tutustuminen medijoogaan 5.2.

l  VoiHyvin vaasalainen -tapahtuma
Rewell Center, Vaasa 5.4.

l  Kesätapahtuma Koivulassa 4.6.

l  Eteläpohjalaisten vierailu ja yhteinen
kesäretki Björköbyhyn 12.6.

l  Itsehoito osaksi hyvää arkea -video-
seminaari 8.4. (netissä myöhemmin)

Kirjatarjous

Tarjolla ovat edullisesti Kari Ahon kirjat:
Matkakumppanina Parkinson – neurologin
kokemuksia omasta taudistaan  sekä
Med Parkinson som följeslagare –
hur en neurolog upplever sin sjukdom

Jäsenistöllemme on tehty tarjous todella
hyvästä kirjasta.
Kari Aho tiesi, mitä kirjoitti, kun oli jo ennen
omaa sairastumistaan hoitanut satoja
Parkinson-potilaita ja oman sairastumi-
sensa jälkeen alkoi tutkia tautia entistä
enemmän ja yhdisti tukimustiedon
kokemuksiinsa lääkärinä ja potilaana.

Kirjaa tarjotaan myytäväksi kerhoille
10 euron hintaan + postituskulut (määrästä
riippuen á 2,00–2,50 ¤, yksittäin 6,50 ¤).

Tilaus Tullelle sähköpostitse tai puhelimitse,
kuitenkin viimeistään huhtikuun jäsentapaa-
misessa 15.4.
Hoidetaan yhteistilauksena, luovutus
tapaamisissamme.

Kirjan normaali
hinta n. 27 ¤.



Aforismi
Aika pysyy paikoillaan.

Me liikumme,
väärään suuntaan

(Stanislaw Jerzy Lec)
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Parkinson 30-vuotiskävely Vaasassa 20.9.2014
Suomen Parkinson-liiton 30-
vuotisen taipaleen kunniaksi
järjestää tällä tietämällä 19
Parkinson-yhdistystä ympäri
Suomea samanaikaisesti
kävelytapahtuman, jonka
tavoitteena on lisätä näkyvyyt-
tämme sekä korostaa liikunnan
tärkeyttä Parkinsonin taudin
hoidossa.
Oma yhdistyksemme järjestää
kävelyn Vaasassa lauantaina
20.9.  klo 13–15.
Noin 2,5 km reitti on esteetön,
joten kaikki voivat osallistua.
Läheiset ja tuttavat mukaan!
Kutsumme mukaan myös
hoitohenkilökuntaa sekä muut
paikalliset vammaisjärjestöt.

Reitin varrella tutustumme mm.
karttaan merkittyihin historiallisiin
kohteisiin.
Hietasaaressa pidämme eväs-
tauon. Ottakaa siis mukaan
pikkureppu, pientä purtavaa ja
termokseen kahvia!

Tapahtuma on maksuton, eikä
siihen ole ennakkoilmoittautumis-
ta.
Merkitkää heti kalenteriinne!

Kohteita reitin varrella

– Sisäsatama
– Sisäsataman entinen kahvila/ruokala
– Vesikioski
– Setterbergin puisto (Lastenpuisto)
– Setterbergin asuintalo
– Rantapaviljonki
– Pommisuoja
– Hovioikeus
– Entinen uimalaitos
– Jääkäripatsas
– Ilmavoimien muistomerkki
– Hietasaaren uimala
– Kääntösilta

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

JJ

Lähtöaika on klo 13 ja -paikka
sisäsataman parkkipaikka.
Sateen sattuessa kävelemme
sadevarusteissa...

Lähtö/paluu
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Muistakaa myös Wellness Motion -
terveysliikuntakeskus Runsorissa. Salissa
on monipuolinen valikoima jäsenillemme
hyvin soveltuvia uusimpia hydraulisia
kuntovälineitä. Talon väki tarjoaa hyvää
ohjausta laitteiden oikeaan käyttämiseen
ja suurimman hyödyn saavuttamiseksi.
Omistajalla on meille edullinen tarjous,
josta kuulet tarkemmin Tuijalta.
Otahan yhteys kuntosi vuoksi!
Katso: www.wellnessmotion.fi

Joogaa, kuntosalia ja terveysliikuntaa!

Parkinson-kerho tarjoaa nyt myös
ohjattua liikuntaa, jonka vetää
kaupungin ohjaaja Niina Sinisalo. Hän
ottaa myös vastaan liikuntatoivomuksia.

Kerhomme  oma sisäpeli- ja jumppa-aika
perjantaisin klo 13.00-15.00.

Siis tunti erilaista ohjattua liikuntaa ja
toinen tunti sisäpelejä: Curling, boccia,
puhallustikka, frisbee, sulkapallo,
pehmokeilaus ym.

Tervis, Hietalahdenkatu 6, Vaasa

Tule liikkumaan – säännöllinen liikunta
tuottaa toivotun tuloksen ja antaa mielihyvää

Nyt kaikki uudet ja vanhat jäsenet
mukaan!

Tapahtumista ilmoitus viikottain
Pohjalaisen ja Vaasan Ikkunan
toimintapalstoilla!

Pitkäaikassairaiden vesivoimistelu
Maanantai klo12.00-12.30
Vaasan uimahalli

Seniori II (ent. neurologiapotilaiden voimistelu)
Maanantai klo 13.00–14.00
Tervis, Hietalahdenkatu 6, Vaasa

Wasa YogaCenter on tehnyt meille
Hatha-jooga -tarjouksen. Kerho maksaa
kuudesta kerrasta puolet hinnasta!

Aika: keskiviikkoisin 2.4.–7.5. (= 6x)
klo 11.15–12.30

Paikka: Rantakatu 3, Vaasa
Hinta: omakustannus vain 3 ¤ / kerta

Porukkaa on jo ilmoittautunut, vielä
mahtuu. Jos et ekaan ehdi, tule toiseen!
Soita Allille 050-356 6922.



Seuratkaa aktiivisesti
Pohjalaisen ja Vaasan Ikkunan

toimintapalstoja sekä
yhdistyksemme kotisivuja
www.vaasaparkinson.fi

Vaasan seudun Parkinson-yhdistyksen hallitus ja toimijat 2014

Tulle Törmä puheenjohtaja 0500-761 233 tulle@netikka.fi
Tuija Vuorinen varapuheenjohtaja 040-501 9256 tuija.m.vuorinen@gmail.com
Alli Vaaranmaa jäsen 050-356 6922 alli.vaaranmaa@hotmail.com
Esko Nikko jäsen 040-093 4767 esko.nikko@pp.nic.fi
Ulla-Maija Rönnberg jäsen 0400-357 943 ulla-maija.ronnberg@netikka.fi
Jouko Vaaranmaa jäsen, varaliikuntavastaava 0500-179 004 jouko.vaaranmaa@hotmail.com

Tuula Einola sihteeri, hall. ulkop. 044-324 5553 tuula.einola@luukku.com
Marja Törmä rahastonhoitaja, hall. ulkop. 050-555 7620 mansikka@netikka.fi
Jouko Karjala liikuntavastaava, hall. ulkop. 050-309 1777 kenis@netikka.fi

Vaasan Parkinson-kerhon johtokunta 2014

Tuija Vuorinen puheenjohtaja 040-501 9256 tuija.m.vuorinen@gmail.com
Alli Vaaranmaa sihteeri/rahastonhoitaja 050-356 6922 alli.vaaranmaa@hotmail.com
Jouko Karjala liikuttaja 050-309 1777 kenis@netikka.fi
Jouko Vaaranmaa varaliikuttaja 0500-179 004 jouko.vaaranmaa@hotmail.com

Neurologisten vammaisjärjestöjen yhteinen
NV-työryhmä:
Ulla-Maija Rönnberg sekä Tuija Vuorinen.

NV-työryhmä

Eeva-Liisa Kajava, Raimo Kytömäki,
Tulle Törmä, Alli Vaaranmaa sekä
Tuija Vuorinen.

Tiedotustoimikunta

Kurssit, koulutus,
tuetut lomat

Tuija Vuorinen kerää ja välittää tietoa
jäsenillemme erilaisista kursseista,
koulutuksista sekä tuetuista lomista.
Keskussairaalan kuntoutusohjaaja
Beatrice Blomqvist auttaa myös
samoissa asioissa, puh. 323 2422.
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Järjestösuunnittelija Lyyli ”Lyly”
Heikkinen, auttaa meitä yksilö-, kerho-
ja yhdistystasolla kaikissa mahdollisissa
asioissa.
Hänen erityisalueensa on sosiaalitoiminta
ja kuntoutuskurssit. Lylyn tavoittaa  puh.
0400-924 032.

Liiton järjestösuunnittelija Muista kerhon kirppis!
Tue toimintaamme tavaralahjoituksin

Neuvoja antavat ja avustavat
Kyllikki Peltonen, 040 - 552 3357

Raili Haapala, 050 - 336 1716

Oma-Tori, osasto 142
Liisanlehdontie 2, Vanha-Vaasa



Kerhon toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Kerho toimii Vaasan seudun Parkinson-
yhdistyksen aluekerhona. Kerhon asioita
hoitaa joka vuoden tammikuun kuukausi-
tapaamisen yhteydessä valittu johtokunta,
jolla on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri/taloudenhoitaja ja kerhon liikuttaja.

Kuukausitapaamiset
Kerho kokoontuu edelleen kuukausittain
Vaasassa Vuorikodin palvelukeskuksen
kerhohuoneessa joka kuukauden kolman-
tena tiistaina. Kesällä, jolloin ei varsinaisia
tapaamisia pidetä, järjestämme entiseen
tapaan retkiä ja osallistumme erilaisiin
jäsenistöä kiinnostaviin tilaisuuksiin.
Joulukuussa vietetään pikkujoulujuhla, joka
korvaa joulukuun kuukausitapaamisen.
Kuukausitapaamisissa yksi jäsenistämme
vetää lyhyen taukojumpan ja ääntä
harjoittaaksemme laulamme joka kerta
tunnuslaulumme.
Mahdollisimman moneen tapaamiseen
pyrimme saamaan terveydenhuollon,
sosiaalityön tai muun ajankohtaisen aiheen
asiantuntijan vieraaksemme luennoimaan
ja lisäämään sairauteen tai
pitkäaikaissairaiden oikeuksiin liittyvää
tietoutta.
Tarkoituksena on, että vertaistuki toteutuu
ja että kerhossa osallistujat keskustelevat
aktiivisesti ja seurustelevat keskenään,
joten liian tiukkaa ohjelmaa ei ole tarkoitus
järjestää.
Jokaisessa kerhotapaamisessa on
omakustanteinen kahvitarjoilu.

Virkistystoiminta
Pyrimme ympäri vuoden järjestämään
jäsenistöllemme kiinnostavia tapahtumia
sekä  virkistys- ja tutustumisretkiä lähi-
alueemme kohteisiin sekä osallistumme
alueen muiden potilas- ja vammais-
järjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin.
Jatkamme vierailu- ja vastavierailuyhteis-
työtä muiden Parkinson-yhdistysten ja
-kerhojen kanssa.

Liikunta
Yhdessä Vaasan kaupungin ja alueen
potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa
aktivoimme jäsenten liikuntaa järjestämällä
oman kerhon jokaviikkoisen sisä-
pelitapahtuman sekä osallistumalla
neurologiapotilaiden jumppaan ja pitkä-

aikaissairaiden vesivoimisteluun (saamme
ottaa uimahalliin lääkärintodistuksella
ilmaisen avustajan).
Pyrimme aktiivisesti löytämään ja ottamaan
käyttöön uusia liikuntamuotoja, jotka
saisivat jäsenistön liikkeelle.

Koulutus- ja edustustoiminta
Kerhon edustajat osallistuvat aina kun
mahdollista liiton ja yhdistyksen virallisiin
sekä muiden järjestämiin toimintaa
edistäviin tilaisuuksiin, esim. kerhonvetäjien
ja kerhon liikuttajien koulutuspäiviin sekä
muihin koulutustapahtumiin.
Osallistumme mahdollisuuksien mukaan
Vaasan seudun yhdistykset ry:n toimin-
taan sekä vammais- ja esteettömyys-
asiamiehen järjestämiin koulutus- ja
kehitystilaisuuksiin.

Tiedotustoiminta
Kerhon tiedotustoiminta hoidetaan kuu-
kausitapaamisissa, lehtien toimintapals-
toilla, sähköpostitse sekä emoyhdistyksen
kanssa yhteisellä 2-3 kertaa vuodessa
postitetulla jäsentiedotteella.

Muu toiminta
Jatkamme yhteistyötä Vaasan ammatti-
korkeakoulun sosiaalialan opiskelijoiden
kanssa aiheena erilliset keskustelu-
tilaisuudet sairastaville ja läheisille sekä
Vaasan ammattioppilaitoksen lähihoitaja-
opiskelijoiden kanssa. Nämä tilaisuudet
pidetään kuukausitapaamisten lisäksi.
Pyrimme mm. aktiivisen tulokasryhmä-
toiminnan avulla saamaan kerhotoimin-
taan mukaan niitä alueemme jäseniä, jotka
eivät tällä hetkellä ole paikallistoiminnassa
mukana. Liiton hankkeisiin liittyvät
tapahtumat ja liikunta ovat myös hyviä
mahdollisuuksia aloittamiseen.

Talous
Emoyhdistys rahoittaa toimintaa noin
300 ¤ vuosittaisella, jäsenmäärään
pohjautuvalla avustuksella.
Jatkamme kirpputoritoimintaa vuokraa-
mallamme osastolla entiseen tapaan.
Avustuksia ja stipendejä haemme Vaasan
kaupungilta ja paikalliselta lääketieteelliseltä
säätiöltä, liikelaitoksilta pyydämme
lahjoituksia.

Kerhon johtokunta


