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Liitto

Terveiset Suomen Parkinson-liiton
syysliittokokouksesta 20.11.2010.
Uudella yhdistyksellämme ei liiton
sääntöjen mukaan vielä ollut edustus-
oikeutta, mutta kävimme varapuheen-
johtajamme Martin kanssa katsastamas-
sa, miten homma toimii.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
olivat syysliittokokouksen jälkeen
mukana liiton uuden lipun juhlallisessa
naulaustilaisuudessa.
Kuvassa vasemmalla lippua naulaamas-
sa professori, neurologian erikoislääkäri,
liiton kunniapuheenjohtaja Heikki
Teräväinen.
Tulevassa kevätliittokokouksessa 16.4.
meillä on jo meille kuuluva kahden edus-
tajan edustusoikeus.

Yhdistys

Vaasan seudun Parkinson-yhdistyksen
ensimmäinen vuosikokous pidettiin
19. helmikuuta Vaasassa.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana
jatkaa Tulle Törmä (2. kausi) ja vara-
puheenjohtajana Martti Einola (2.).
Muiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Tuula
Einola (2.), Marja Törmä (2.), Onerva
Saari (1.) sekä Timo Teppo (1.).

Liittokokousedustajiksi vuodelle 2011
valittiin Tulle Törmä ja Martti Einola.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa
samana päivänä valittiin sihteeriksi Tuula
Einola, rahastonhoitajaksi Marja Törmä,
liikuntavastaavaksi Martti Einola ja
varaliikuntavastaavaksi Osmo Saari.

Kerho

Tammikuun kerhotapaamisessa valittiin
Vaasan Parkinson-kerhon johtokunnan
puheenjohtajaksi Tulle Törmä,
varapuheenjohtajaksi Timo Teppo,
sihteeriksi/rahastonhoitajaksi Kyllikki
Peltonen, kerhon liikuttajaksi Martti Einola
ja varaliikuttajaksi Osmo Saari.

Puheenjohtajan palsta
Hyvää ja toimeliasta alkanutta vuotta
kaikille jäsenillemme!

Uudella yhdistyksellämme on
ensimmäinen toimintavuosi takana.
Yhdistysrutiineiden setvimisessä on
on ollut oma mielenkiintoinen työnsä,
mutta nyt alkaa olla valmista. Tekemistä
niissä toki vieläkin riittää...
Yhteistyökuvioita on rakennettu sekä
kansallisella Parkinson-tasolla että
alueellisella ja paikallisella vertaistasolla.

Kiitänkin kaikkia aktiivisia jäseniämme

hyvästä toiminnasta ja erityisesti
kerhon eri tehtäviä suorittaneita
vastuuhenkilöitä ja yhdistyksen
hallituksen jäseniä kuluneesta
vuodesta. Toivottavasti jaksatte
entiseen malliin – ”Vapaaehtoinen

välittää”-teeman mukaan ja hengessä.

Toivotan rauhaa joukostamme poistuneil-
le ja samalla toivotan yhdistyksemme
uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan
käytännön vertaistukitoimintaan!

Tulle Törmä, puheenjohtaja
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Seuratkaa aktiivisesti
Pohjalaisen ja Vaasan Ikkunan

toimintapalstoja sekä
yhdistyksemme kotisivuja
www.vaasaparkinson.fi

Muistakaa käydä tutustumassa
kotisivuihimme ja seuratkaa niitä

osoitteessa
www.vaasaparkinson.fi
Ellei itselläsi ole internetyhteyttä käy

tutustumassa sivuihin vaikkapa lastesi
tai tuttaviesi luona. Heitäkin saattaa

kiinnostaa!

Tarvitsetko avustajaa
uimahallikäyntiin?

Jäsenillämme on oikeus ilmaiseen
avustajaan uimahallikäynneillä.

Avustajakortin saat kassalta asiaa
varten tehtyä lääkärintodistusta ja

passikuvaa vastaan!

Avustajan voit itse valita esim. ystävä-
 tai tuttavapiiristäsi! Hänen avullaan

varmistat, että selviydyt
pukeutumisesta ja muista tarvittavista

toimista sauna- ja pesutiloissa.
Hieno mahdollisuus, joka kannattaa

käyttää hyväksi!

Muu yhteistyö

Vaasan seudun yhdistykset ry

Yhdistyksemme on jäsenenä Vaasan
seudun yhdistykset ry:ssä, joka on
vammais- ja potilasjärjestöjen sekä
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteen-
liittymä alueellamme. Kyseinen yhdistys
avaa uuden toimitilansa 1.3. osoitteessa
Vaasanpuistikko 17, 9. kerros. Oma
yhdistyksemme vuokraa sieltä yhteisistä
tiloista kaappitilaa yhdistysmateriaalin
säilytystä varten. Siellä tulee olemaan
myös ilmoitustalu, jolla on tietoa tulevista
tapahtumista mm. niille, joilla ei ole
nettiyhteyttä. Tulle Törmä on tämän
yhdistyksen hallituksessa varajäsenenä.

Yhteisin Purjein -yhteistyöryhmä

Yhteisin Purjein on kansanterveys- ja
vammaisjärjestöjen yhteistyöryhmä, joka
järjestää 17.3. Vaasan ammattikorkea-
koululla järjestöpäivän sosionomi- ja
sairaanhoitajaopiskelijoille. Oma
yhdistyksemme tulee olemaan myös
paikalla jakamassa tietoa Parkinsonin
taudista. Olemme mukana myös ns.
”elävässä kirjastossa”, jossa kolme
jäsentämme kertoo sairaudestaan omalta
kohdaltaan ja vastaa opiskelijoiden
kysymyksiin.

Yhteisin Purjein järjestää 10.5. Vaasan
keskussairaalassa järjestöjen ja yhdis-
tysten päivän. Oma yhdistyksemme
tulee olemaan paikalla jakamassa tietoa
Parkinsonin taudista.

Ryhmävoimaa -hanke

Hankkeen tavoitteena on mm. löytää
keinoja liikuntaryhmien perustamiseksi
kahteen neurologiseen sairausryhmään
(aivohalvaus ja Parkinson) kuuluville.
Ensimmäiseen testiliikuntaryhmään
osallistuu viisi yhdistyksemme jäsentä.
Ryhmä aloittaa toimintansa maaliskuun
aikana. Tulle Törmä on hankkeen
ohjausryhmässä yhteyshenkilönä.

Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU

VAU:n Vaasan seudun liikuntatoimikun-
nassa ovat toimineet yhdistyksestämme
Martti Einola ja Tulle Törmä.
Suunnitelmissa on erilaisten pienimuo-
toisten liikuntatapahtumien toteuttaminen,
mm. yhteisen liikuntatapahtuman
järjestäminen Vaasan torilla toukokuussa
2011.



KEVÄÄLLÄ viikot 2-18 (ei vko 9)

Vesivoimistelu
Maanantai klo 12.00–12.30
Vaasan uimahalli

Älä unohda monipuolista liikuntaa!
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Hovioikeudenpuistikko 9,  65100 Vaasa
Puh. (06) 319 6400
www.vaasankirkkoapteekki.fi
www.internetapteekki.fi

Palvelemme  ma-pe  9-18 ,  la  9-15

Päivystysviikoilla  ma-la  9-22 ,  su  10-22
Katso päivystysviikot: www.vaasankirkkoapteekki.fi

www.internetapteekki.fi

Keilailu uutena lajina ohjemaan!

Opastettua keilailua joka viikon
tiistaina klo 12-13. Alkaa jo 22.2.
Paikka Vaasan Keilahalli, Ruuti-
kellarintie, vanhan kauppaoppilai-
toksen kellarissa. Maksu 7 eur.

Sisäpelit
Perjantai klo 13–15
Curling, boccia, puhallustikka,
frisbee
Tervis, Hietalahdenkatu 6, Vaasa

Kevyt neurojumppa
Maanantai klo 14.00–14.45
Tervis, Hietalahdenkatu 6, Vaasa



Tapahtunutta
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Tulevia tapahtumia
ja tapaamisia

�  Sosionomi- ja terveydenhoitaja-
opiskelijat järjestivät meille syyskaudella
5x2 tunnin mielenkiintoiset ryhmä-
keskustelut sekä sairastaville että
läheisille.

�  Vaasan varttuneet ystävät ry haastoi
kerhomme 5.11. bocciaotteluun. Selkään
tuli, mutta olipa hauskaa!

�  Suomen Parkinson-liiton
kevätliittokokous Joensuussa 16.4.
Liittokokousedustajamme osallistuvat.

�  Jyväskylän seudun Parkinson-kerho
tulossa vieraaksemme 20.5. noin
20-hengen voimalla. Kaikki mukaan
vertaistapahtumaan Sommarön vanhalle
linnakealueelle! Lohikeittoa kaupan!

�  Kävimme Osmon johdolla kokeilemas-
sa keilailua 1. ja 8.2. tusinan jäsenen
voimalla. Hauskuutta riitti!

�  Turkulaisten järjestämä perinteinen
Parkinson-risteily 10-11.3.  Ilm. 25.2.
mennessä – ehkä vielä ehtii mukaan...

Kuukausitapaamisten paikka:
Vuorikodin kerhohuone, Vuorikatu 4, Vaasa.
E-porras, pohjakerros. Pitkänlahdenkadun

puoleinen siipirakennus.
Joka kuukauden 3. tiistai klo 14-16.

�  Maaliskuun kerhotapaamisessa 15.3.
vieraanamme fysioterapeutti Anne
Gråholm-Maartonen motivoimassa meitä
liikkumaan ja terveelliseen elämään.

�  Vietimme yhdistyksen ja kerhon
pikkujoulun ravintola Strand-Möllessä
Molpessa. Hyvän ruoan ohella
lauleskelimme ja visailimme.

�  Huhtikuun kerhotapaamisessa 19.4.
Trager-terapeutti Oili Viskari kertoo miten
laukaistaan lempeästi jännityksiä ja
kipuja.

�  Toukokuun kerhotapaamisessa 17.5.
Marbel Oy:n edustaja Eija Saikko
esittelee meille terveys- ja hyvinvointi-
tuotteita.

�  Perinteinen kevät/kesäretki 21.6.
Paikka kerrotaan myöhemmin.



Liiton aluetyöntekijän terveiset!
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Vuosi on vaihtunut ja toiminta
on pyörähtänyt käyntiin
vauhdikkaasti. Vuosi 2011 on
kansainvälinen vapaaehtoistoi-
minnan vuosi ja viikolla 15. (10-
16.4.) vietetään Parkinson-
viikkoa teemalla ”vapaaehtoi-
nen välittää”. Vaasan ja
Pohjanmaan alueella on
tulevan kevään aikana erilaisia
tapahtumia ja tilaisuuksia.

1.  Vammaispalvelu-hanke – Pohjan-
maan ja Etelä-Pohjanmaan osahankkeen
aloitusseminaari ma 7.3. klo 12-16,
Seinäjoen Frami, B-osa, auditorio.
Seminaari avoin kaikille. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset 28.2. mennessä
outi.koskenranta@eskoo.fi tai 044-
4156717.

2.  Sosiaali- ja terveyshuollon järjestämis-
laki -seminaari ma 14.3. klo 9.30-15
Seinäjoen Frami, auditorio 3, Kampus-
ranta 9. Tilaisuuden tarkoituksena on
kuulla sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämislain valmistelun viimevaiheita
ja tarjota mahdollisuus keskusteluun ja
palautteen antamiseen Sosiaali- ja
terveysministeriölle. Alustajana kanslia-
päällikkö Kari Välimäki. Kysymykset ja
ilmoittautumiset 18.2. mennessä
tuula.peltoniemi@stkl.fi tai 050-5400655,
ohjelma www.sosiaaliturvayhdistys.fi
Seminaarimaksu 50 eur.

3.  Vaasan AMK:n järjestöpäivä to 17.3.
Vaasan sairaanhoitopiirin alueella toimi-
vat kansanterveys- ja vammaisjärjestöt
ja -yhdistykset esittelevät toimintaansa
AMK:n opiskelijoille.

4.  Vaalipaneeli Härmän
Kuntokeskuksessa Ylihärmässä
la 26.3. klo 11 alkaen. Tilaisuus
on avoin kaikille kiinnostuneille.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
18.3. mennessä
aila.perajoki@invalidiliitto.fi tai
040-7395255.

5.  NV, neurologiset
vammaisjärjestöt järjestää
yhteistyötapaamisen Vaasan

Verkostokaffe ti 5.4. klo 17-19 Vaasan
järjestöjen talolla. Tilaisuus on tarkoitettu
paikallisten yhdistysten ja kerhojen
vastuuhenkilöille. Tavoitteena on
yhdessä miettiä miten yhdistykset
voisivat yhdistää voimavaransa ja tehdä
yhteistyötä paikallisella tasolla.

6.  Vaasan sairaanhoitopiirin alueella
toimivien järjestöjen ja yhdistysten sekä
Vaasan sairaanhoitopiirin johdon
yhteistyöpalaveri ja kuulemistilaisuus ti
10.5. klo 13.30-15, kokoushuone T1.
Järjestöt ja yhdistykset voivat etukäteen
esittää kirjallisia kysymyksiä sairaalan
johdolle. Paikallisyhdistykset esittelevät
ennen kuulemistilaisuutta toimintaansa
klo 12 alkaen Vaasan Keskussairaalan
aulassa. Järjestelyihin liittyvät tiedustelut
marjo.rantakangas@vaasanomaiset.fi

7.  Kylpylä Kivitipussa Lappajärvellä
tuettu lomajakso 8-13.5. Haku 8.3.
mennessä. Lomatukihakemuksen voi
täyttää myös netissä www.mtlh.fi

Tervehdyksestä tuli tiedotus- ja asiapainotteinen. Osallistukaa tilaisuuksiin ja
tapahtumiin kiinnostuksen ja voimavarojen mukaan. Itse tulen osallistumaan joihinkin
tilaisuuksiin ja olen silloin myös tavattavissa ja käytettävissänne. Ottakaa vain
reippaasti kiinni hihasta jos ja kun on tarvetta. Reipasta ja aurinkoista alkavaa
kevätaikaa kaikille!

Terveisin Heikkisen Lyly!

Lyyli Heikkinen
aluetyöntekijä
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Vaasan seudun Parkinson-yhdistyksen hallitus 2011

Tulle Törmä puheenj. 0500-761 233 tulle@netikka.fi
Tuula Einola sihteeri 044-324 5553 tuula.einola@luukku.com
Martti Einola liikuntavast. 044-329 8775 martti.einola@postia.fi
Marja Törmä rahastonh. 050-5557620 mansikka@netikka.fi
Onerva Saari jäsen 050-308 1341 osmoonerva@luukku.com
Timo Teppo jäsen 050-517 7217

Vaasan Parkinson-kerhon johtokunta 2011
Tulle Törmä puheenj. 0500-761 233 tulle@netikka.fi
Kyllikki Peltonen sihteeri 040-5523357 kyllikki.peltonen@luukku.com
Martti Einola liikuttaja 044-329 8775 martti.einola@postia.fi

Jäseneksihakulomake
Jos läheisesi tai sairastava ystäväsi ei vielä ole yhdistyksemme jäsen, voitte

täyttää allaolevassa osoitteessa olevan jäseneksihakulomakkeen, tulostaa sen
ja lähettää allekirjoitettuna postimaksutta liittoon (lähetystunnus lomakkeessa).

www.parkinson.fi/jäseneksi/jäsenhakemus

Voit myös soittaa puheenjohtajalle tai sihteerille saadaksesi lomakkeen postitse.

Muista
kirppiksemme!

Oma-Tori, osasto 142
Liisanlehdontie 2,

Vanha-Vaasa

Tarvittaessa avustavat
Kyllikki Peltonen, 040 - 552 3357

Raili Haapala, 050 - 336 1716

Joko olet hankkinut itsellesi liikuntakaverin?



Hyödyllisiä linkkejä

www.vaasaparkinson.fi
www.parkinson.fi

www.parkinsonsaatio.fi
www.parkinsoninfo.fi

www.parkkis.ning.com
www.tautisenhyvat.fi
www.seniorinetti.fi

Yhteistoiminta

Yhdistyksemme on Suomen
Parkinson-liiton jäsen.

Olemme mukana jäsenenä myös
Vaasan seudun yhdistykset ry:ssä,
joka on alueemme vammais- ja

potilasjärjestöjen sekä sosiaali- ja
terveysalan järjestöjen

yhteenliittymä.

Fr
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Jäsenmaksut vuodelle 2011

Tämän eli vuoden ensimmäisen jäsentiedotteen mukana
lähetetään myös jäsenmaksulomake sekä sairastaville että

läheisille. Erikseen kummallekin, koska maksut ovat erisuuruisia.

Muistathan maksaa jäsenmaksusi lomakkeeseen merkittyyn
eräpäivään mennessä, joka on 11.3.2011

Käyttäkäämme vähät varamme mieluummin yhteiseksi hyväksi
kuin karhukirjeisiin... Kiitos!

Muistakaa maksaessanne merkitä myös VIITENUMERO!

Mukana on myös jäsenkortit uusille jäsenille sekä niille, jotka
eivät niitä edellisessä jaossa saaneet!
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