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Pysykäämme yhtä sitkeinä kuin tämä vanha puu!



2

Puheenjohtajan palsta
Hyvää loppuvuotta ja alkavaa
talvea kaikille jäsenillemme!

Niinsanottu kesä meni ja jatkui
yhtä märkänä syksynä... Ei silti
masennuta, vaan odotellaan
sopivanlumista talvea ja
kirkkaita hankia.

Olemme taas saaneet uusia jäseniä
joukkoomme, mikä on todella ilahdut-
tavaa, sillä valitettavasti aika moni
aktiivinen jäsenemme on kuluneen
vuoden aikana joutunut halustaan
huolimatta jättämään kuukausitapaami-
semme ja toimintamme ohjelmastaan.

Omasta näkökulmastamme kriittinen
tilanne neurologisessa sairaanhoidossa

jatkuu edelleenkin. Ylilääkäri
Markus Lindroos on
irtisanoutunut ja vain yksi
neurologi on hoitamassa sekä
poliklinikkaa että osastoa.
Ylilääkärin ja neurologin
vakanssit ovat juuri nyt haussa.
Toivottavasti uusi vuosi tuo
positiivisen ratkaisun meitä

kaikkia koskevaan ongelmaan.
Toivotan hyvän joulun ja tulevan uuden
vuoden lisäksi jaksamista kaikille
jäsenillemme – niin sairastaville kuin
heidän läheisilleenkin.
Toivon myös kerhotoiminnan pysyvän
vireänä ja kehittyvän jäsenistön
parhaaksi.

Tulle Törmä, puheenjohtaja

Huomionosoitus yhdistyksellemme!

Yhdistyksemme sai – hakemuksesta
tosin –  stipendin professori Heikki
Teräväisen juhlarahastolta.
Stipendin suuruus on 800 euroa.

Ohessa suorana lainauksena teksti, joka
hyvin kertoo stipendin käyttötarkoituksen.

Heikki Teräväisen juhlarahaston
STIPENDI

on myönnetty huhtikuun 21. päivänä 2012

Vaasan seudun Parkinson-yhdistys ry:lle

Vaasan seudun Parkinson-yhdistys ry on
tehnyt hyvää järjestön perustyötä ja kehittänyt
esimerkillisesti toimintaansa jäsenistöään

parhaimmalla tavalla palvelevaksi. Stipendi
myönnetään arvokkaasta tavasta vaikuttaa

jäsenistön hyvinvointiin.

Vaasan seudun Parkinson-yhdistys haluaa
käynnistää alueellisesti puuttuvaa

ensitietotoimintaa ja tätä kautta auttaa
vastasairastuneita saamaan tietoa ja

pääsemään mukaan yhdistyksen muuhun
toimintaan. Stipendillä tuetaan yhdistyksen
aktiivista toimintaa sairastavien ja omaisten

hyvinvoinnin edistämiseksi

Suomen Parkinson-liitto ry:n puolesta
Helena Noroila

toiminnanjohtaja

Kannen kuva: Sinnikkään puun Lahemaan kansallispuistossa Virossa kuvasi Tulle



Virallisia kuulumisia

Yhdistys

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut
säännöllisesti ja täysimääräisenä joka
kuukauden ensimmäisenä maanantaina.

Yhdistys on saanut mm. ensitieto/tulokas-
ryhmätoiminnan toteuttamiseksi apurahat
sekä paikalliselta Aktia-säätiöltä että prof.
Heikki Teräväisen juhlarahastolta.

Liiton puheenjohtaja- ja sihteeripäiville
Turussa 20-21.3. osallistuivat yhdistyksen
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joka
on myös kerhon sihteeri.

Liiton MONO-
järjestökoulutukseen
Kangasalan Ilkossa
23-24.10. osallistui-
vat yhdistyksen
puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.
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Liitto

Suomen Parkinson-liitto ry:n kevät-
liittokokouksessa Porissa 21.4. olivat
paikalla yhdistyksemme liittokokous-
edustajat Marja ja Tulle Törmä.

Suomen Parkinson-liitto ry:n
syysliittokokouksessa Turussa 16-17.11.
olivat paikalla yhdistyksemme liitto-
kokousedustajat Marja ja Tulle Törmä.
Samassa yhteydessä esitteli FT Jonna
Saarimäki-Vire tutkimustyötään
”Fibroblastikasvutekijöiden vaikutus
keskiaivojen dopamiinia käyttävien
hermosolujen kehitykseen ja toimintaan”
sekä edellisenä päivänä aiheena oli liiton
ja OK-opintokeskuksen yhteisprojekti
”Paukuista peukkuihin – Järjestelmä
yhdistysten vapaaehtoistoiminnan
sosiaalisen hyödyn mittaamiseen”.  Muu yhteistyö

Vaasan seudun yhdistykset ry

Yhdistyksemme on jäsenenä Vaasan
seudun yhdistykset ry:ssä (VSY), joka
on vammais- ja potilasjärjestöjen sekä
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteen-
liittymä alueellamme. Yhdistyksellä on
toimitilat Filantropia Centerissä osoit-
teessa Vaasanpuistikko 17, 9. kerros.

Muistakaa VSY:n kerran kuussa
järjestämät keskiviikkokahvit. Mukana
yleensä joku alustaja mielenkiintoisesta
aiheesta. Seuratkaa osoitteesta
www.vaasanseudunyhdistykset.fi

VSY järjesti 15.9.
koulutuksen
edunvalvonnasta.
Jäsenemme Eeva-
Liisa osallistui
koulutukseen.

VSY:n
vuosikokoukseen
20.11. osallistui
yhdistyksemme
varapuheenjohtaja.

Kerho

Kerholle etsitään uutta puheenjohtajaa
tammikuun kuukausitapaamisessa
valittavaksi. Toivottavsti hyvä työpari
puheenjohtaja ja sihteeri löytyvät!

Kerho on hankkinut lisää sisäliikuntaväli-
neitä entisten lisäksi. Nyt uusia lajeja on
mm. pelkkis (pehmotennis), sulkapallo,
pehmokeilaus.

29.10. kävivät aluetyöntekijämme Lyyli
Heikkinen ja puheenjohtaja keskustelun
neurologian poliklinikalla osastonhoitaja
Annika Åkersin ja kliinisen erityissairaan-
hoitaja Monica Skinnarsin kanssa
ensitietopäivien sekä tulokasryhmätoi-
minnan käynnistämismahdollisuuksista.
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Ryhmävoimaa -hanke

Liiton hallinnoiman hankkeen kolmen
pidetyn kurssin yhteinen päätöstilaisuus
kahveineen ja uusine lajikokeiluineen
pidettiin Terviksessä Vaasassa 30.10.
Kyseessä oli aivoliiton ja Parkinson-liiton
yhteinen hanke. Tilaisuudessa kaksi
osallistujaa esitti yhteisen näkemyksensä
hankkeen hyvistä ja kehittämistä vaati-

vista puolista.
Tilaisuuteen oli
kutsuttu myös
virallisten tahojen
edustajia, joita ei
kuitenkaan paikalle
saapunut...

Kuvassa
harrastetaan
Asana-joogaa.

Yhteisin Purjein -yhteistyöryhmä

Yhteisin Purjein on kansanterveys- ja
vammaisjärjestöjen yhteistyöryhmä, joka
järjesti jälleen 21.3.2012 Vaasan
ammattikorkeakoululla järjestöpäivän
sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijoille.
Oma yhdistyksemme oli myös paikalla
mukana  ”elävässä kokemuskirjastossa”,
jonka puitteissa kaksi jäsentämme kertoi
sairaudestaan omalta kohdaltaan ja
vastasi opiskelijoiden kysymyksiin.

Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU

VAU:n Vaasan seudun liikuntatoimikun-
nassa ovat toimineet yhdistyksestämme
Osmo Saari ja Jouko Vaaranmaa.
VAU:n tehtävänä on suunnitella, toteuttaa
ja kehittää liikunta-, näkö- ja kehitys-
vammaisten henkilöiden sekä elinsiirto-
väen liikunnan harrastamisen ja kilpai-
lemisen mahdollisuuksia ja olosuhteita.
Suunnitelmissa on erilaisten pienimuo-
toisten , yhteisten liikuntatapahtumien
toteuttaminen.
Osmo ja Jouko osallistuivat 22.11.
tilannekatsaus- ja suunnittelukokoukseen.

Uutisia lyhyesti

l  Neurologian ylilääkäri Markus Lindroos
on irtisanoutunut, eikä enää ole
käytettävissämme. Ylilääkärin ja yhden
neurologin vakanssit ovat juuri haussa.

l  Neurologi Paavo Riekkinen ottaa
vastaan neuropolilla kerran kuukaudessa
vuonna 2013.

Kiinnostaako alkaa
kokemuskouluttajaksi?
Jotta tietoisuus Parkinsonin taudista ja
sen hoidosta leviäisi oikein ja oikeilla
foorumeilla, tarvitsemme kokemuskoulutta-
jia sairastavista ja läheisistä kertomaan
sairaudesta esim. hoito- ja sosiaalialan
oppilaitoksissa.
Jos olet kiinnostunut, ota yhteys Tuijaan
040-501 9256  tai
tuija.m.vuorinen@gmail.com

Tulokasryhmätoimintaa
aloittelemassa

Parkinsonin tautiin liittyvien ensitieto-
päivien järjestäminen Vaasassa takkuaa
edelleenkin. Olemme päättäneet järjestää
omatoimisesti ns. tulokasryhmätoimintaa.
Tavoitteena on saada tammikuussa
yhteen n. kahden vuoden sisällä
diagnoosin saaneet, riippumatta siitä
ovatko he yhdistyksemme jäseniä tai ei.
Levittäkää tietoa.
Tulle toimii yhdyshenkilönä vaitiolo-
velvollisuudella
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Uutta aineistoa
Pitkään sairastaneen Parkinson-
potilaan opas

Olemme tilanneet yhdistykselle em.
oppaita. Kysy Tullelta,

Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille
ja vammaisille 2012

Järjestöjen 100-sivuinen sosiaaliturva-
opas 2012 on kansanterveys-, potilas-
ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama
opas. Se on tarkoitettu pitkäaikaissairaita
ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä
sosiaaliturvan ammattilaisten antamaa
neuvontaa ja ohjausta varten. Siitä
hyötyvät myös omaa sosiaaliturvaansa
pohtivat henkilöt. Oppaan lähteenä ovat
sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö
ja siitä järjestöille kertynyt tieto
soveltamiskäytännöistä.
Oppaan löydät nettisivuilta
www.sosiaaliturvaopas.fi  ja sieltä voit
ladata sen itsellesi pdf-muodossa.

Digikuvauskurssi
alkaa

Jäsenistön toivomuksesta aloitetaan
tammikuun aikana digikuvauskurssi, jolla
perehdytään valokuvauksen perusasioi-
hin ja tutustutaan paremmin oman
pokkari-tai järjestelmäkameran
mahdollisuuksiin.
Kiinnostuitko, ota yhteys Tulleen.

Olipa hyvä luento!
Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry
järjesti 19.11. todella mielenkiintoisen
luennon aiheesta “Henkisen hyvinvoinnin
merkitys pitkäaikaissairauden hoidossa”.
Yhdistyksemmekin oli kutsuttuna...

Luvalla esitelmästä lainattua :

Itsehoito hyvinvoinnin
kulmakivenä

• Lääkärin määräämä hoito
• Säännölliset elämäntavat
• Terveellinen ruokavalio
• Säännöllinen liikunta
• Riittävä yöuni
• Rentoutuminen
• Sosiaalisten suhteiden 

ylläpitäminen
• Vertaistuen hakeminen 

(potilasjärjestöt, kuntoutus)
• Toivon ylläpitäminen ja 

luottamus tulevaisuuteen

Pitkäaikaissairaus elämän
risteyskohtana

• Tie sopeutumiseen sairauden 
kanssa

• Tie itsetuntemukseen
• Tie johonkin uuteen
• Tie kykyyn nähdä ja arvostaa 

tavallisia, arkisia asioita, jotka 
kantavat elämässä

• Tie itsensä hyväksymiseen
• Tie itsensä arvostamiseen

(Psykoterapeutti Tarja Nummelin,
Psykologipalvelu YhteisIdeat)

Omat kotisivumme
www.vaasaparkinson.fi



Tapahtunutta
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l  Retki Jyväskylän Parkinson-kerhon
vieraaksi Koulurannan toimintakeskuk-
seen Kangasniemelle viikonloppuna
5-6.5. Mukavaa yhdessäoloa, hyvää
ruokaa ja tietysti saunottiin! Mukana 18
jäsentä.

l  Toukokuun kuukausitapaamisessa
15.5. kahvittelua ja vapaata keskustelua.

l  Huhtikuun kuukausitapaamisessa
17.4. on saimme tietoa kylpylä- ja
hoitomatkoista Viroon. Oma matka
harkinnassa...

l  Neurologian ylilääkäri Keijo Koiviston
pitämä yleisöluento Vaasa-opistolla 7.5.
Itse järjestämämme luennon aiheena oli
”Parkinsonin tauti ja sen hoito”. Salissa
oli n. 50 kuulijaa ja innokasta kyselijää.
Tilaisuuden tarjosi turkulainen
lääketehdas H. Lundbeck. Kiitos!

l  Parkkistapaaminen 25-27.5.
Pihtiputaan Pirttiniemessä. Mukavaa
yhdessäoloa savusaunoineen. Mukana
neljä jäsentä.

Toivotamme kaikille jäsenillemme sekä yhteistyökumppaneillemme
oikein Hyvää Joulua ja Kunnollista Uutta Vuotta!

Kiitokset aktiivisesta osallistumisesta!



Tulevia tapahtumia

l  Kesäkuun kuukausitapaaminen
korvattiin 13.6. perinteisesti kesäilta-
päivällä invalidien kesäpaikassa
Koivulassa. Pelattiin ja grillattiin.

l  17.6. neljä jäsentämme osallistui
Aivoliiton ja Urheilukalastajien järjestä-
mään kalastuskilpailuun Fjärskärissä.
Joukkuetuloksemme kolme kalaa,
yhteensä 50g... Hauskaa oli.

l  Syyskauden ensimmäisessä
kuukausitapaamisessa 18.9. kahvittelua
ja vapaata keskustelua.

l  Pikkujoulu järjestetään tänä vuonna
Vaasassa 12.12. klo 18.00.
Paikka on ravintola Kaksi Kupolia,
Kauppapuistikko 12. Ravintolaan pääsee
myös pyörätuolilla! Katso sivu 9!

l  Tammikuun kuukausitapaaminen 15.1.

l  Helmikuun kuukausitapaaminen 19.2.

l  Maaliskuun kuukausitapaaminen 19.3.

l  Huhtikuun kuukausitapaaminen 16.4.

l  Toukokuun kuukausitapaaminen 21.5.

l  24.7. saaristoristeily Jannen
Saluunalle. Mukana 12 jäsentä.

l  16.3. Vaasan seudun Parkinson-
yhdistys ry:n vuosikokous klo 14.00
Filantropia Centerissä, Vaasanpuistikko
17, 9. krs.

l  30.10. Ryhmävoimaa-hankkeen
päätöstilaisuus Terviksessä Vaasassa.
Uusia lajikokeiluja ja kahvittelua.
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l  26.9. Järjestöpäivä Vaasan
keskussairaalassa. Yhdistyksen ja kerhon
esittäytyminen sekä keskustelutilaisuus
VSHP:n johdon kanssa. Puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja edustivat.

l  Lokakuun kuukausitapaamisessa
16.10. vieraanamme oli kokemuskou-
luttaja Tuula Jussilainen Hämeenlinnasta.

l  25.10. E-P:n Parkinson-yhdistyksen
järjestämä FM Ulla-Maija Stenmanin
luento Parkinsonin taudin vaikutuksesta
mielialaan, psyykkisistä ongelmista ja
masennuksesta. Kurikassa mukana 18
jäsentä. Kiitos järjestäjälle kutsusta!

l  31.10. ja 7.11. kerholaiset keilasivat
Vaasan keilahallissa.



Hyödyllisiä linkkejä

www.vaasaparkinson.fi
www.parkinson.fi

www.parkinsonsaatio.fi
www.parkinsoninfo.fi

www.seniorinetti.fi

Lisää kotisivuillamme...

Voit kysyä myös yhdistyksen liikuntavastaavalta
ja kerhon liikuttajalta!

Joko olet hankkinut
itsellesi

liikuntakaverin?

KEVÄÄLLÄ viikot 2-18 (ei vko 9)

Pitkäaikaissairaiden vesivoimistelu
Maanantai klo 12.00–12.30
Vaasan uimahalli

– Älä unohda monipuolista liikuntaa! –

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

Aforismi

Monilla on niin ällistyttävä
elämänrutiini, että on vaikea
uskoa heidän elävän ensi

kertaa.
      (Stanislaw Jerzy Lec)
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Myynnissä adresseja ja
musiikkia!

Hinta
15 ¤

Parkinson-surunvalitteluadresseja
kuorineen, tukihinta 10 ¤

Tunnetut muusikot tukevat
Parkinson-toimintaa!

Oman toimintamme hyväksi,
kysy kuukausitapaamisissamme!

Rauhallisesti näin joulun alla...
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Kutsu yhdistyksemme kolmanteen
vuosikokoukseen

Vuosikokous pidetään lauantaina 16.3.2013 klo 14.00 Filantropia Centerin
neuvotteluhuoneessa, Vaasanpuistikko 17, 9. kerros.
Kokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt asiat.

 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle

vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Kahvitarjoilu

Tulkaa vaikuttamaan tulevaan toimintaamme.
 Henkilövalintoja hallitukseen ei suoriteta vastoin kenenkään tahtoa.

Merkitkää heti kalenteriinne. Kutsu esitetään jo näin varhaisessa vaiheessa,
koska aina ei ole varmaa, että ehdimme saada seuraavan

jäsentiedotteemme ulos riittävän ajoissa...

Tervetuloa, toivottaa  Hallitus

Kerhon ja yhdistyksen pikkujoulu 12.12. klo 18.00

Juhlapaikka on tälläkin kertaa keskellä Vaasaa ravintolassa Kaksi Kupolia,
Kauppapuistikko 12 (Hartmanin talo). Pääsy myös pyörätuolilla!
Vaasan Parkinson-kerho sponsoroi jouluruokailun kahveineen ja torttuineen
siten, että omavastuu on 10 eur / yhdistyksen jäsenmaksun maksanut
(ei-jäsenet 25,00 eur).  Mahdolliset alkoholipitoiset ruokajuomat
omakustanteiset. Vaasan seudun Parkinson-yhdistys tarjoaa jouluglögit!

HUOM! Ota mukaan max. 5 ¤ arvoinen lahjapaketti, mieluiten jotan
nautiskeltavaa...
Jotka eivät vielä ole ilmoittautuneet, tehkää se heti Tuijalle 040-501 9256
tai  tuija.m.vuorinen@gmail.com

Tervetuloa!

Palvelemme
arkisin 9-20
lauantaisin 10-16

Kuninkaantie 72-74, Vaasa
Puh. 316 8700
www.vaasankuninkaanapteekki.fi
P a l v e l e v a  •  Y k s i l ö l l i n e n  •  E r i l a i n e n
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Vaasan seudun Parkinson-yhdistyksen hallitus 2012

Tulle Törmä puheenjohtaja 0500-761 233 tulle@netikka.fi
Tuija Vuorinen varapuheenjohtaja 040-501 9256 tuija.m.vuorinen@gmail.com
Marja Törmä rahastonhoitaja 050-5557620 mansikka@netikka.fi
Onerva Saari jäsen 050-308 1341 osmoonerva@luukku.com
Timo Teppo jäsen 050-517 7217
Jouko Vaaranmaa jäsen, varaliikuntavast. 0500-179 004 jouko.vaaranmaa@hotmail.com

(Tuula Einola hall. ulkop.sihteeri 044-324 5553 tuula.einola@luukku.com)
(Osmo Saari hall. ulkop. liikuntavast. 0400-579 336 osmoonerva@gmail.com)

Vaasan Parkinson-kerhon johtokunta 2012

Tulle Törmä puheenjohtaja 0500-761 233 tulle@netikka.fi
Timo Teppo varapuheenjohtaja 050-517 7217
Tuija Vuorinen sihteeri 040-501 9256 tuija.m.vuorinen@gmail.com
Kyllikki Peltonen rahastonhoitaja 040-5523357 kyllikki.peltonen@luukku.com
Osmo Saari liikuttaja 0400-579 336 osmoonerva@gmail.com

Neurologisten vammaisjärjestöjen
yhteinen NV-työryhmä aloittaa Vaasassa
toimintansa, yhdistyksestämme ovat
mukana Tuija Vuorinen sekä Eeva-Liisa
Kajava.

NV-työryhmä
Yhdistyksen moninaisia tiedotusasioita
hoitamaan ja kehittämään on perustettu
tiedotustoimikunta, jonka jäseninä ovat
Tuija Vuorinen, Eeva-Liisa Kajava sekä
Tulle Törmä.
Toimikunnan tehtäviin kuuluu määritellä
yhdistyksen sekä kerhon tiedotustarve
ja sen jälkeen suunnitella, toteuttaa,
ylläpitää sekä kehittää tiedotusaineistoa
ja sen jakelua. Toimikunta huolehtii myös
kaikista yleisö- ja erityistilaisuuksien
järjestelyistä yhdistyksen ja kerhon
osalta.

Kaikki kehitysvinkit ja aineistot ovat
tervetulleita!

Tiedotustoimikunta

Kurssit, koulutus,
tuetut lomat

Tuija Vuorinen on lupautunut keräämään
ja välittämään tietoa jäsenillemme
erilaisista kursseista, koulutuksista sekä
tuetuista lomista. Jos tarvitsette em.
asioissa tukea, kysykääpä Tuijalta. Hän
saattaa tietää. Keskussairaalan kuntou-
tusohjaaja Beatrice Blomqvist odottaa
myös yhteydenottoanne, puh. 323 2422.

Aluetyöntekijä Lyyli ”Lyly” Heikkinen,
auttaa meitä yksilö-, kerho- ja yhdistys-

tasolla kaikissa
mahdollisissa
asioissa.
Hänen erityis-
alueensa on
sosiaalitoiminta ja
kuntoutuskurssit.
Lylyn tavoittaa
puh. 0400-924 032.

Liiton aluetyöntekijä



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

11

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 2012/2013, 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!

#

#


