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Yhdistyksen puheenjohtajan palsta
Hyvää kevättä ja kesän-
odotusta kaikille jäsenillemme!

Todella hieno asia, että
löysimme kerhollemme vihdoin
uuden, halukkaan vetäjän ja
hänelle hyvän tiimin vastaa-
maan käytännön toiminnasta.
Kovasti onnea matkaan heille
ja kerhon vertaistukitoiminnalle!

Kiitän kaikkia jäseniämme saamastani
tuesta kerhonvetäjän tehtävässäni viime
vuosina. Nyt voin rauhassa keskittyä
yhdistyksen puheenjohtajan rooliin tämän
toimikauden toisena vuotena. Haluan
myös välittää suurkiitokset kerhon
lepovuoroon siirtyneille kanssatoimijoille
Kyllikille, Timolle ja Osmolle!

Suorittamamme jäsenkysely
vuoden 2012 kerhotoiminnasta
antoi hyvän palautteen. Voin
tyytyväisenä luovuttaa ohjat
seuraaville toimijoille. Toivon
kerhotoiminnan entisestään
paranevan uusien vetäjien
myötä, ja siinä on myös jäsenis-
töllä iso rooli! Vauhdilla on

ainakin alkanut, toivotaan että jatkuu.

Yhdistyksen hallituksesta lepovuoroon
siirtyneille Onervalle ja Timolle kiitokset!
Tervetuloa hallituksen uudet jäsenet Alli
ja Esko!

      Kevättä ja kesää odotellen

Tulle Törmä
yhdistyksen  puheenjohtaja

Kerhon puheenjohtajan palsta

Rakkaat kerholaiset, kuten
olette huomanneet,
puheenjohtajanne on vaihtunut
vuoden alusta. Tullemme halusi
siirtyä syrjään tehtävästä, mutta
jatkaa kuitenkin yhdistyksemme
puheenjohtajana. Kiitämme
Tullea hyvästä työstä.
Tullen saappaita en pysty, enkä yritä
täyttää. Toimintatapani tulee olemaan
erilainen, uskon enemmän yhdessä
tekemiseen ja toivon kerholaisilta
osanottoa toimintaamme yhteisen
etumme hyväksi.

Huhtikuussa on Parkinson-viikko ja silloin
levitämme tietoa kerhotoiminnastamme
ja sairaudestamme suurelle yleisölle.
Itselläni on sellainen tunne, että tätä
tarvitaan. Avoimuus, rehellisyys, tarmok-
kuus ja toisten huomioonottaminen ovat
arvoja, joita tunnustan. Me ansaitsemme
arvomme tässä yhteiskunnassa, vaikka
sairaus runtelee meitä välillä kovin ottein.
Oireemme voivat olla näkyviä ja sosiaa-
lisissa tilanteissa haittaavia, mutta uskon,

että avoimuus ja yleisen tiedon
välittäminen sairaudesta
helpottaa meitä sairastavia ja
auttaa muita suhtautumaan
meihin avoimesti.

Yhteistyöstä on hyvä esimerkki
osasto G, mistä on juttu tässä

tiedotteessa. Siihen saimme mukaan viisi
vapaaehtoista. Kiitos siitä. Olemme myös
saaneet uuden hienon laulukirjan, täynnä
iloisia ja hienoja lauluja. Kirjasta saamme
kiittää Eeva-Liisaa. Meillä on myös ollut
ohjattuja jumppatunteja Terviksessä
perjantaisin, niistä saamme kiittää
Vaasan kaupungin mukavia
liikuntaohjaajia.

Osallistukaa ihmeessä toimintaamme ja
nauttikaa yhteisistä hetkistämme.

Elämässä on vain yksi tärkeä hetki, se
on tässä ja nyt!

Halauksin Tuija Vuorinen
kerhon puheenjohtaja



Virallisia kuulumisia

Yhdistys

Yhdistyksemme kokonaisjäsenmäärä oli
vuodenvaihteessa 97, joista sairastavia
oli 72 ja heidän läheisiään 25.
Uusia jäseniä tuli vuoden 2012 aikana
kaikkiaan 11. Eronneita ja muuten
valitettavasti poistuneita oli 10.

Yhdistyksen 3. vuosikokous pidettiin 16.3.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tulle
Törmä (2. kausi) ja varapuheenjohtajana
Tuija Vuorinen (2.).
Hallituksen jäseninä jatkavat toiselle
kaudelle Jouko Vaaranmaa (2.), Marja
Törmä (2.) ja uusina jäseninä Alli
Vaaranmaa (1.) sekä Esko Nikko (1.).
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Liitto

Suomen Parkinson-liitto ry:n
toiminnanjohtaja Helena Noroila on
jättänyt tehtävänsä. Hänen tehtäviään
hoitaa toistaiseksi vartavasten koottu
työryhmä.

Suomen Parkinson-liitto ry:ssä oli
vuodenvaihteessa 19 jäsenyhdistystä,
joissa oli yhteensä 117 kerhoa.
Liiton yhdistysten kokonaisjäsenmäärä
oli 8142, joista Parkinsonia sairastavia
ja heidän läheisiään oli 7116.

Kerho

Vuoden 2013 avaustapaamisessa 15.1.
saatiin kerhon johtokunnalle uusi
puheenjohtaja Tuija Vuorinen.
Sihteeriksi/rahastonhoitajaksi lupautui
Alli Vaaranmaa.
Kerhon liikuttajaksi valittiin Jouko
Vaaranmaa ja varaliikuttajaksi Eeva-Liisa
Kajava.
Kerhon vetotiimi vaihtui kerralla, uutta
mukavaa toimintaa on varmaan luvassa
lähitulevaisuudessa...

Liittokokousedustajiksi vuodelle 2013
valittiin Marja Törmä ja Tulle Törmä.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa
samana päivänä valittiin hallituksen
ulkopuolelta sihteeriksi Tuula Einola.
Rahastonhoitajaksi valittiin Marja Törmä,
liikuntavastaavaksi Jouko Vaaranmaa ja
varaliikuntavastaavaksi Eeva-Liisa
Kajava.
Pöytäkirjantarkastajiksi koko vuodelle
valittiin Alli ja Jouko Vaaranmaa.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Kalle
Lanamäki ja varalle Sakari Saunala.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan
vuonna 2013. Maksut ovat seuraavat:
sairastavat 20 ¤, läheiset 15 ¤,
kannatusjäsenet 50 ¤.

Yhdistyksen toimijat
Takana: Jouko Vaaranmaa, Tuija Vuorinen, Tuula

Einola, Alli Vaaranmaa.
Edessä: Marja Törmä, Tulle Törmä.

Kuvasta puuttuvat Eeva-Liisa Kajava ja Esko Nikko

Kerhon toimijat
Vas: Tuija Vuorinen, Jouko Vaaranmaa,

Alli Vaaranmaa.
Kuvasta puuttuu Eeva-Liisa Kajava
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Tulokasryhmätoiminta
alkaa toukokuussa

Kun Parkinsonin tautiin liittyvien ensitieto-
päivien järjestäminen Vaasassa takkuaa
edelleenkin, otimme ohjat omiin käsiim-
me ja järjestämme tulokasryhmätapaa-
misen 29.5. Vaasa-opistolla klo 13–16.
Tavoitteena on saada mukaan vuosina
2010–2013 diagnoosin saaneet, riippu-
matta siitä ovatko he yhdistyksemme
jäseniä tai ei. Levittäkää ennakkotietoa!
Neurologian poliklinikan kautta tulemme
lähettämään heille kaikille oman kutsun.
Puheenjohtajamme Tulle toimii yhdys-
henkilönä vaitiolovelvollisuudella.

Tilaisuudessa alustavat neurologian
erikoislääkäri Kirsti Martikainen Suomen
Parkinson-liitosta Turusta, kuntoutus-
ohjaaja Beatrice Blomqvist ja ravinto-
terapeutti Kaisa Kinnunen Vaasan
keskussairaalasta. Liiton aluetyöntekijä
Lyyli Heikkinen tulee myös paikalle.

Tapaaminen toistuu myöhemmin uusien
alustajien voimin.

Parkinson-viikko
8.–14. huhtikuuta

Parkinson-viikkoa vietetään Suomessa
jälleen huhtikuussa. Yhdistyksemme
järjestää silloin keskiviikkona 10.4.
yleisöluennon, jossa neurologian
ylilääkäri Jari Honkaniemi puhuu aiheesta
”Parkinsonin taudin uudet hoidot”.
Paikka on Vaasa-opiston auditorio
klo 16.00. Tervetuloa joukolla!

Saamme viikolla myös vieraaksemme
Parkinson Postia -lehden päätoimittaja
Arja Pasilan.Tavoitteena on saada
mahdollisimman paljon julkisuutta
paikallisissa medioissa. Hän myös tekee
lehteensä jutun toiminnastamme
vuodeosastoilla olevien yksinäisten
Parkinson-potilaiden hyväksi. Tavoitteena
on tehdä sellaisesta yhteisöllisyydestä
maan tapa!

Aikainen herätys Allilla ja minulla klo
4:15, mutta ei se mitään, Tulle ei ole
vielä edes mennyt nukkumaan...
Junan nokka osoittaa kohti Tamperetta
ja me olemme menossa oppimaan, uutta
asiaa, uusia ideoita ja tapaamaan uusia
ihmisiä. Pääsimme turvallisesti perille ja
Hanna oli meitä vastassa.
Kokous alkoi Ariel Gordinin puheenvuo-
rolla, missä hän kertoi liiton talouden
olevan tällä hetkellä huono, koska liittom-
me ei saanut Kelan kuntoutuskursseja,
tämä on aiheuttanut sen, että liitossa
aloitettiin YT-neuvottelut, jotka johtivat
yhden henkilön irtisanomiseen ja muuta-
man lomauttamiseen.
Toivoa voimme, että tämä riittää, onhan
liittomme meille tärkeä tuki, kun teemme
tärkeää vertaistukityötämme.
Seuraava puheenvuoro koski sosiaalisen
hyödyn mittaamista, toisin sanoen uusien
raportointimallien esittelyä. Toivomme,
että saamme mahdollisimman yksinker-
taisen raportointimallin, jotta aikamme
riittää tärkeään vertaistukityöhön. Lyyli
jatkoi kertomalla vuoden 2012 yhdistys-
arviointikerroksesta, josta me mielestäni
selvisimme Tullen ansiosta hyvin. Siinä
oli ensimmäisen päivän anti lyhyesti.

Toinen päivä alkoi tiedottajamme Arjan
puheenvuorolla, jossa hän kertoi liiton
30-vuotisjuhlavuoteen valmistautumi-
sesta ja jäsenhankintakampanjasta.
Tämä on työ jota myös Vaasan Parkin-
son-kerho saisi tehdä paremmin.
Odotamme nyt mielenkiinnolla, kuinka
saamme julkisuutta Parkinson viikon
aikana ja näin lisätyksi tietoutta olemas-
saolostamme.
Sitten näimme otteen Mr. Parkinson
näytelmästä, yritämme syksyksi järjestää
jäsenillemme mahdollisuuden päästä
katsomaan sen. Näytelmän on käsikir-
joittanut Juhani Kivimäki, hän sairastaa
myös itse Parkinsonia.
Liiton ehdottama sääntöjen muutos
aiheutti kiivasta keskustelua ja asia
tullaan päättämään syyskokouksessa.

Puheenjohtaja- ja
sihteeripäivät
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Uutta aineistoa

Digikuvauskurssi
päättynyt

Kahdeksan jäsentämme osallistui
valokuvaaja Raimo Vahteran vetämään
digikuvauskurssiin, joka pidettiin tammi-
helmikuun aikana  Vuorikodin
kerhohuoneella ja ulkona luonnossa.
Asiasta innostuneina päätettiin kokoontua
samoissa merkeissä jatkossakin omin
voimin jatko-opettelun ja kuvien katselun
merkeissä.
Kurssilaisten kuvasatoa tulemme
näkemään varmaan seuraavien
kuukausitapaamisten  yhteydessä!

Voit kysyä myös yhdistyksen liikuntavastaavalta
ja kerhon liikuttajalta!

KEVÄÄLLÄ viikot 2-18 (ei vko 9)

Pitkäaikaissairaiden vesivoimistelu
Maanantai klo 12.00–12.30
Vaasan uimahalli

Kerhomme omat sisäpelit
Perjantai klo 13–15
Curling, boccia, puhallustikka, frisbee,
pelkkis (pehmotennis), sulkapallo,
pehmokeilaus, ym.
Tervis, Hietalahdenkatu 6, Vaasa

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

Tuijan asetelma kurssiharjoituksena

Pyydä itsellesi liikuntakortti
kannustamaan omatoimiseen

liikuntaan!

Tullaan varmasti päättämään kaikkia
osapuolia kuunnellen ja kunnioittaen.

Joensuun yhdistys esitteli tekemänsä
raportointimallin, täytyy sanoa, että oli
yhdistyksellä raportointi kunnossa.

Me toimme Allin kanssa esille uuden
sairaalavierailuprojektimme esimerkiksi
muille, ja saimmekin siitä kiitosta oikein
itse Ariel Gordinilta.

Terveisiä kaikille Tuija Vuorinen



Tapahtunutta
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Tulevia tapahtumia

Aforismi
Ihmisen muistiin ei ole

luottamista,
eikä muistamattomuuteen,
      ikävä kyllä.

(Stanislaw Jerzy Lec)

l  Kerhon sponsoroima pikkujoulu
järjestettiin joulukuussa Vaasassa 12.12.
Paikka oli ravintola Kaksi Kupolia, jossa
kerhon sponsoroima ruoka oli jälleen
kerran maittavaa ja seura mukavaa...
Yhdistys tarjosi väelle glögit!

l  Parkinson-viikkoa vietetään
Suomessa kuluvana vuonna 8.–14.4.
Yhdistyksemme järjestää silloin 10.4.
yleisöluennon.
Katso tarkempi juttu sivulla 4 !

l  Helmikuun kuukausitapaamisessa
kahvittelun ja vapaan keskustelun lisäksi
katselimme uudella Nordealta lahjoituk-
sena saamallamme videotykillä kuvia
menneiden vuosien kerhotapahtumista.

l  Tammikuun kuukausitapaamisessa
15.1. vaihtui vetovastuu kuten sivulla 3
kerhotoiminnassa kerrotaan.

l  Huhtikuun kuukausitapaaminen 16.4.
Ammattikorkeakoulun opiskelijat järjes-
tävät meille mukavaa...

l  Toukokuun kuukausitapaaminen 21.5.

Sähköposti nopeuttaa
tiedotustoimintaa!

Oletko antanut sähköpostiosoitteesi
yhdistyksen ja kerhon tiedotustoiminnan
käyttöön?
Saamme paljon tietoa tapahtumista
hyvinkin lyhyellä varoitusajalla, joten todella
hyödyttävänkin tiedon saaminen ajoissa
jäsenistölle ei onnistu ajoissa. Sähköpostilla
tiedottaminen onnistuu.
Jos et ole saanut Parkinson-sähköpostia,
vaikka sinulla osoite onkin, puuttuu meiltä
osoitetietosi. Lähetä viesti Tullelle, niin olet
mukana. Tieto on vain yhdistyksen ja
kerhon sisäisessä käytössä!
Tällä hetkellä tavoitamme jäsenistöstämme
hieman yli 46 % sähköpostitse. Näissä
piireissä se on todella korkea prosentti.
Silti aina voi parantaa tilannetta!

l  Tulokasryhmätapaaminen 29.5.
Parkinson-diagnoosin vuosina 2010-2013
saaneille.
Katso tarkempi juttu sivulla 4 !

l  Suomen Parkinson-liiton kevät-
liittokokous Helsingissä 20.4.
l  Järjestöpäivä Vaasan ammatti-
korkeakoululla 26.4. Kerho ja yhdistys
esittäytyvät.

l  Tammi-helmikuun aikana kokoontui
joukko innokkaita jäseniämme digi-
kuvauskurssin merkeissä.
Enemmän sivulla 5.

l  Perinteinen kesäiltapäivä Koivulassa
4.6. klo 11-16. Meitä ilahduttaa
nauruterapeutti Iris Nåhls. Grillausta ja
pelejä.
l  Retki Pietarsaareen 13.6. Lähtö klo
9.30 vanhalta linja-autoasemalta.
Ohjelmassa mm. opastettu kiertoajelu,
lounas, Nanoq-museo, Fäboda.

l  Tuija ja Alli osallistuivat puheenjohtaja-
 ja sihteeripäiville Tampereella 19-20.3.

l  Maaliskuun kuukausitapaamisessa
kahvittelun ja vapaan keskustelun lisäksi
lauleskeltiin uudesta lauluvihkosestamme
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Viestintätieteiden opiskelija
tiedotteemme avustajaksi
Meillä on ollut ilo ja
onni saada avus-
tajaksemme tämän
jäsentiedotteen
tekemiseen viestintä-
tieteiden opiskelijan
Hannu Toivosen.
Tässä tiedotteessa
on mukana hänen
ensimmäinen meille
tekemänsä henkilö-
haastattelu Sakari
Saunalasta. Jatkossa on sovittu lisää
haastatteluita, joissa saamme tutustua
paremmin omiin jäseniimme sekä meille
tärkeiden sidosryhmien edustajiin.

Tässä Hannun lyhyt kuvaus itsestään:
”Muutin Espoosta Vaasaan kaksi ja puoli
vuotta sitten. Opiskelen viestintää Vaasan
yliopistossa. Opiskelujen ohessa olen
kirjoittanut juttuja Vaasan Ikkunaan ja
Vaasan ylioppilaslehteen. Vapaa-ajalla
tykkään soitella kitaraa, lukea ja piirtää.”

Hannu Toivonen

Omaishoitajien
jaksamista pyritään
tukemaan niin
Ray:n tukemien
tuettujen loma-
jaksojen kuin myös
Kelan vakuutuspiirin
kohtaisten omais-
hoitajien kuntoutus-
kurssien lisäämisen muodossa. Omais-
hoitoloma tuo pienen tauon arkeen. Loma
kokoaa yhteen samankaltaisessa tilan-
teessa olevia tai samoista asioista kiin-
nostuneita omaishoitajia. Osa lomista on
tarkoitettu omaishoitajille ja apua tarvit-
seville läheisille yhdessä. Tietoja omais-
hoitolomista saa Maaseudun terveys- ja
lomahuolto ry:ltä, Omaishoitajat ja lähei-
set liitolta sekä Parkinson-liitosta. Lomat
ovat Ray:n tukemia. Lomajaksolle hae-
taan hakulomakkeella, joita saa edellä
mainituista järjestöistä www.mtlh.fi,

www.omaishoitajat.fi ja www.parkinson.fi.
Hakulomakkeessa tiedustellaan perustelut
loman tarpeelle, kuvaus omaishoitotilan-
teesta ja jaksamisesta omaishoitajana.
Lisäksi kysytään taloudellisia, terveydellisiä
ja sosiaalisia syitä lomajakson tarpeelli-
suuden perustaksi. Lääkärinlausuntoa tai
tulotositteita ei tarvita liitteeksi. Lomajaksolle
haetaan 3 kk ennen lomajakson alkamista
ja lomatukipäätös annetaan 1-2 kk ennen
loman alkua. Lomajakso on 5 vrk:n mittai-
nen ja siitä peritään omavastuuosuus 20-
28 ¤/vrk. Matkakustannuksista vastaa kukin
lomalainen itse.

Kela järjestää omaishoitajien kuntoutus-
kursseja sekä yksilö- ja parikursseja.
Parikurssille osallistuvat omaishoitajat ja
hoidettavat läheiset yhdessä. Kuntoutus-
kurssien tavoitteena on tukea omaishoi-
tajan toimintakykyä ja kohentaa elämän
laatua. Kuntoutuskurssilla omaishoitaja
ohjataan löytämään keinoja oman kunnon
ylläpitämiseen sekä välineitä oman jak-
samisen tueksi. Omaishoitajien kuntoutus-
kurssit ovat osa Kelan harkinnanvaraista
kuntoutusta. Kuntoutuskurssit ovat alueel-
lisia, mikä tarkoittaa sitä, että omaishoitajat
voivat hakea ainoastaan oman vakuutus-
alueen kursseille. Kurssit järjestetään avo-
 ja laitosmuotoisina kuntoutujien yksilöllisten
tarpeiden mukaan. Kurssiin sisältyy koti-
käynti, jonka tavoitteena on selvittää
kuntoutujan toimintakykyyn ja arjessa
selviytymiseen liittyviä tarpeita. Kurssin
ohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden
mukaan. Suuri osa toiminnasta on ryhmä-
toimintaa.
Kuntoutuslaitosjakso on kuntoutujalle
maksuton, mutta kuntoutuksen aikaisesta
hoidettavan sijaishoidosta voi aiheutua
kuluja. Parikurssit ovat maksuttomia sekä
kuntoutujalle että hoidettavalle läheiselle.
Kursseille haetaan Kelan KU 102-lomak-
keella sekä liitteeksi tarvitaan lääkärin B-
lausunto. Kuntoutushakemuslomakkeita
saa Kelan toimistoista tai verkkosivulta
www.kela.fi . Kela korvaa kohtuulliset
matkakustannukset omavastuuosuuden
ylittävältä osalta (omavast. 14,95¤/matka).
Kelasta saa neuvoja kursseihin ja hakemi-
seen liittyen. Kuntoutushakemus liitteineen
toimitetaan Kelan paikallistoimistoon.
Pirteää kevättä sekä rauhaisaa pääsiäisen
aikaa!

Aluetyöntekijä Lyly

Lomaa ja kuntoutusta
omaishoitajille
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Sakari Saunala sai Parkinsonin tauti
diagnoosinsa kuusi vuotta sitten. Sitä
ennen hänellä oli ollut jo kymmenen
vuoden ajan taudin oireita, kuten oikean
käden vapinaa.

Taudin oireet ovat lisääntyneet vuosien
mittaan, ja nykyään oikean puolen vapina
ja kävelyvaikeudet ovat pahimmat vaivat.
Viime aikoina miehellä on ollut myös
nielemisvaikeuksia ja jonkin verran
lihasten jäykkyyttä.

Saunala kertoo, että hän kävelee melko
paljon vaimonsa kanssa, jotta toiminta-
kyky säilyisi parempana.

– Liikunta on elinehto: jos sen lopettaa,
päätyy nopeasti pyörätuoliin.

Saunala käy myös kerran viikossa
Parkinson-kerhon tilaisuudessa
pelaamassa curlingia, heittämässä
boccia-palloa ja pelaamassa sulkapalloa.
Samalla kerralla hän ottaa osaa myös
ohjaajan vetämään jumppaan.

Liikuntaa Saunala saa myös talonsa
lämmittämisestä.

– Käytämme vuosittain 15 kuutiota
halkoja talon lämmittämiseen. Pilkon
puut klapeiksi sirkkelillä ja
halkomakoneella ja lopuksi kannan klapit
sisälle. Siinä säästää jo rahaakin, kun
ei tarvitse käyttää niin paljon öljyä
lämmittämiseen.

Mielen virkeys tärkeää

Saunala kertoo, että omalla mielialalla
on paljon vaikutusta taudin oireisiin.

– Kun on rauhallista aikaa, niin vapinaa
ei ole juuri lainkaan. Viikoittain oireissa
voi olla suuriakin eroja.

– Jos päivän istuu sisällä, niin se vie jo

vointia alaspäin. Jos olen liian kauan
hiljaa kotona, niin emäntä kutsuu
liikkeelle, hän naureskelee.

Mielelle tuo virkeyttä myös kerran kuussa
kokoontuva yhdistyksen juttelutuokio,
joka pidetään Vöyrinkaupungilla.
Tapaamisessa vaihdetaan kuulumisia,
keskustellaan sairauksista ja kaikesta
mahdollisesta, mitä mieleen tulee.

Kesäisin Saunalalla riittää puuhaa muun
muassa tonttinsa ruohikon leikkuussa ja
kukkaistutuksissa, joita hän harrastaa
yhdessä vaimonsa kanssa. Pariskunnalla
on myös mökki, jossa on hyvät
liikuntamahdollisuudet. Ennen he viljelivät
juureksia mökillä, mutta viimeisen parin
vuoden aikana oma poika on hoitanut
viljelykset.

– Viime kesänä poimimme mökillä
mustikoita ja vadelmia. Kuusi ämpärillistä
mustikoita tuli noukituksi.

”Kun on toimintaa,
ei ehdi miettiä sairautta niin paljon”

Saunala tykkää täytellä kotona ristikoita ja
sudokuja, koska se antaa aivoille toimintaa
ja pitää muistin paremmassa kunnossa.
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Vaasan kaupungin sairaalasta otettiin
yhteyttä kerhoomme, jos meille olisi
mahdollista järjestää heidän Parkinson
potilailleen jotakin ohjelmaa. Vastasimme
haasteeseen ja päätimme Alli Vaaramaan
kanssa kartoittaa tilannetta. Vastaanotto,
jonka saimme, oli todella mahtava sekä
hoitohenkilökunnalta että potilailta.
Kävimme ensin tapaamassa
herrasmiestä, joka halusi ottaa meidät
vastaan, vaikka hänellä oli huono vaihe
päällä. Lyhyen vierailumme aikana
huomasimme, kuinka tärkeää vertaistuki
on, kun saimme häneltä hymyn  läksiäs-
lahjaksi. Päiväsalissa meitä odotti kolme
ihanaa ladyä, joiden kanssa keskustelim-
me toista tuntia. Keskustelimme kaikista
maailman asioista, emmekä huomanneet
paikkaa, aikaa, emmekä sairauttamme.
Lämmin tunne virtasi lävitseni, ja sinä
hetkenä päätin, tätä jatkamme.  Olemme
ystäviä vielä sairaammille kohtalo-
tovereillemme!

Vierailu osastolla G

Ystäväpiirissä on jo viisi vapaaehtoista,
ja myös sinä olet tervetullut ystäväksi ja
muista – sinulta ei vaadita mitään
erityisosaamista.

Voisin kuulla uusien ystäviemme sanat:
Kiitos osoittamastanne myötätunnosta,
jokaisesta ystävällisestä sanasta,
hiljaisesta eleestä,
joka kaikkein yksinäisimpinä hetkinäni
muistutti,
että lähellä on sittenkin ystäviä.

Ja vastauksemme:
Laulakaamme yhdessä, sillä laulu johtaa
toiseen,
ystävä uuden ystävän luo.
Niin matka jatkuu, ystävien ja laulujen
karttuessa.

Aktiivisesti mukana kerhon
toiminnassa

Entisenä kirvesmiehenä Sakari pitää
kaikesta käsillä tekemisestä. Esimerkiksi
kauhoja hän on tehnyt paljon.
Olohuoneen pöydällä olevan liinan mies
on itse virkannut. Saunala on harrastanut
myös aktiivisesti maalaamista, josta
kertovat useat taulut olohuoneen seinillä.
Viime aikoina maalaaminen on jäänyt
vähemmälle oikean käden vapinan takia.

Sakari Saunala on myös aktiivisesti
mukana Vaasan seudun Parkinson-
kerhon toiminnassa.

Joka vuosi yhdistys tai kerho tekee muun
muassa retken jonkin toisen kaupungin
Parkinson-yhdistyksen luokse. Vuoden
2011 keväällä jyväskyläläiset tulivat
Vaasaan vierailulle ja me kävimme
vastavuoroisesti Jyväskylässä seuraavan
vuoden alkukesästä.

– Kun on toimintaa, ei ehdi miettiä
sairautta niin paljon, sanoo Saunala.

–Hannu Toivonen–

Sakari Saunala on harrastanut maalaamista,
mutta viimeaikainen käden vapina on estänyt
maalaamisen.

Halauksin Tuija Vuorinen



Seuratkaa aktiivisesti
Pohjalaisen ja Vaasan Ikkunan

toimintapalstoja sekä
yhdistyksemme kotisivuja
www.vaasaparkinson.fi
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Vaasan seudun Parkinson-yhdistyksen hallitus 2013

Tulle Törmä puheenjohtaja 0500-761 233 tulle@netikka.fi
Tuija Vuorinen varapuheenjohtaja 040-501 9256 tuija.m.vuorinen@gmail.com
Marja Törmä rahastonhoitaja 050-555 7620 mansikka@netikka.fi
Jouko Vaaranmaa jäsen, liikuntavastaava 0500-179 004 jouko.vaaranmaa@hotmail.com
Alli Vaaranmaa jäsen 050-356 6922 alli.vaaranmaa@hotmail.com
Esko Nikko jäsen 040-093 4767 esko.nikko@pp.nic.fi
(Tuula Einola hall. ulkop.sihteeri 044-324 5553 tuula.einola@luukku.com)
(Eeva-Liisa Kajava hall. ulkop. varaliikuntavast. 050-520 8402 eeva-liisa.kajava@netikka.fi)

Vaasan Parkinson-kerhon johtokunta 2013

Tuija Vuorinen puheenjohtaja 040-501 9256 tuija.m.vuorinen@gmail.com
Alli Vaaranmaa sihteeri/rahastonhoitaja 050-356 6922 alli.vaaranmaa@hotmail.com
Jouko Vaaranmaa liikuttaja 0500-579 336 jouko.vaaranmaa@hotmail.com
Eeva-Liisa Kajava varaliikuttaja 050-520 8402 eeva-liisa.kajava@netikka.fi

Neurologisten vammaisjärjestöjen
yhteinen NV-työryhmä:
Tuija Vuorinen sekä Eeva-Liisa Kajava.

NV-työryhmä

Tuija Vuorinen, Eeva-Liisa Kajava sekä
Tulle Törmä.

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.

Aluetyöntekijä Lyyli ”Lyly” Heikkinen,
auttaa meitä yksilö-, kerho- ja yhdistys-
tasolla kaikissa mahdollisissa asioissa.
Hänen erityisalueensa on sosiaalitoiminta
ja kuntoutuskurssit. Lylyn tavoittaa  puh.
0400-924 032.

Liiton aluetyöntekijä
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



Jos läheisesi tai sairastava ystäväsi ei vielä ole yhdistyksemme jäsen, voitte täyttää
allaolevan jäseneksihakulomakkeen ja lähettää allekirjoitettuna postimaksutta liittoon.

Lomakkeen löydät myös Parkinson-postia -lehdestä.
Netissä:   www.parkinson.fi/jäseneksi/jäsenhakemus
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Haluan liittyä jäseneksi Vaasan seudun Parkinson-yhdistykseen

Osoitteenmuutos / tarkennus  (merkitse vain muuttunut tieto!)

Nimi:

Etunimet:

Syntymäaika:

Lähisoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Kotikunta:

Puhelin (myös suuntanumero) / matkapuhelin:

Sähköposti jos on (tärkeä!):

Jäsenmaksut 2013, rasti ruutuun:

Potilasjäsen 20 ¤

Omainen, läheinen 15 ¤

Kannatusjäsen, yhteisöjäsen 50 ¤

Äidinkieli: suomi ruotsi

Päiväys:

Omakätinen allekirjoitus:

Jäsenhakemus / Osoitteenmuutos

Suostun antamaan henkilötietoni 
yhdistyksen ja liiton jäsenrekisteriin

En halua jäsenetuna ilmaista 
Parkinson-postia -lehteä

Taita kaavake, nido kiinni ja lähetä
liittoon ILMAN POSTIMERKKIÄ

Liitto lähettää tiedot yhdistyksellemme

Tilisiirtolomake jäsenmaksun
maksamista varten lähetetään

Sinulle myöhemmin!

#

#

Parkinson Dystonia Huntington



Nido tai teippaa reunat yhteen tästä!

Suomen Parkinson-liitto ry

Tunnus  5007642

00003  VASTAUSLÄHETYS

Vastaan-
ottaja

maksaa
postimaksun

Taita tästä!

#

#


