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Tammikuussa 2019 oli vielä oikea luminen pakkastalvi
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HEI KAIKKI UUDET JA ENTISET JÄSENET

VUOSI ON TAASEN VAIHTUNUT JA OLEN OTTANUT VETOVASTUULLENI JOENSUUN 
PARKINSON-YHDISTYKSEN.

MUTTA ENSIN, KIITOS TELLERVO, ”TELLE”, ROMPPASELLE EDELLISESTÄ 
VETOVASTUUSTA. TOIVOTTAVASTI NÄEMME TELLEN YHDISTYKSEN TOIMINNASSA VIELÄ 
TULEVINAKIN VUOSINA.

OLEN SIIS MAARIT RAUTIAINEN TOHMAJÄRVELTÄ JA IKÄÄ ON NYT TÄLLÄ HETKELLÄ 
TULLUT TÄYTEEN 56 VUOTTA. ASUN AIVAN TOHMAJÄRVEN KESKUSTAN TUNTUMASSA 
OMAKOTITALOSSA. PERHEESEEN KUULUU METSÄKONETTA TYÖKSEEN AJAVA MIES JA 
KOLME JO ”PESÄSTÄ POIS LENTÄNYTTÄ ” LASTA.

ITSE OLEN SAIRASTANUT PARKINSONIN-TAUTIA YLI 20 VUOTTA JA MINULLE ON TEHTY 
SYVÄAIVOSTIMULAATIO L. DBS-LEIKKAUS YLI NELJÄ VUOTTA SITTEN. LEIKKAUS 
ONNISTUI HYVIN (NEUROLOGIN MUKAAN 98%), PAITSI VASEN JALKA EI AINA TAHDO OLLA 
YHTEISTYÖKYKYINEN, VAAN ”LAAHAA JA RAAHUSTAA” PERÄSSÄ. TÄMÄN VUOKSI OLEN 
JOUTUNUT LUOPUMAAN AIKAISEMMIN TEKEMISTÄNI KÄVELYLENKEISTÄ, MIKÄ HIEMAN 
SURETTAA. KUN SE LIIKUNTA OLISI KAIKEN A JA O, MUTTA JOKAISEN TÄYTYY MENNÄ 
OMAN JAKSAMISEN MUKAAN, KUKA PITEMMÄN KUKA LYHYEMMÄN MATKAN, KUNHAN 
PYSYY LIIKKEESSÄ. 

OLEN MYÖS KOULUTETTU VERTAISTUKIHENKILÖ. TOIVOTAN SIIS JÄSENISTÖLLE HYVÄÄ 
KULUVAA VUOTTA JA TOIVON MAHDOLLISIMMAN MONEN TULEVAN TOIMINTAAN MUKAAN.
MINUUN VOI MIELELLÄÄN OLLA YHTEYDESSÄ PUHELIMITSE 0500 978923, 
SÄHKÖPOSTILLA maarit.rautiainen63@gmail.co  m   
TAI KIRJEKIN KÄY KOIVUMAHLATIE 2,82600 TOHMAJÄRVI

”YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN”

MAARIT

Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen

Joensuun Parkinson-yhdistys ry:nsääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 
23.3.2019 klo 11.30 Piparkakkutalossa, osoite on Kauppakatu 34 Joensuu. Hallituksen 
kokous on klo 10.30 ja kahvit klo 11.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6§ 
kevätkokoukselle määräämät asiat. Lisäksi päätetään hallituksen esityksestä yhdistyksen 
uusiksi säännöiksi.

Tervetuloa! Yhdistyksen hallitus
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HEVONEN NIMELTÄÄN PEKKA

ELIPÄ KAUAN SITTEN SUURELLA MAATILALLA TYÖHEVOSENA, HEVONEN NIMELTÄÄN PEKKA.
SE  OLI  VÄRITYKSELTÄÄN  KAUNIIN  RUSKEA JA SILLÄ  OLI  KAUNIS  VAALEA HARJA.  PEKKA
ASUSTI YHDESSÄ LEHMIEN KANSSA SILLE RAKENNETUSSA TALLISSA JA SIITÄ PITI HUOLTA
TALON  VANHA ISÄNTÄ,  KUIN  SILMÄTERÄSTÄÄN.  TALOSSA OLI  JO  TRAKTORI,  MUTTA OLI
PÄÄTETTY,  ETTÄ PEKKA SAISI  OLLA TALOSSA JA TEHDÄ TALON TÖITÄ YHDESSÄ VANHAN
ISÄNNÄN KANSSA, NIIN PITKÄÄN KUIN KYKENI.

TALVISIN  PEKALLA OLI  VÄHÄN  TÖITÄ,  MITÄ  NYT  VANHEMPAA VÄKEÄ  JA LAPSIA MILLOIN
MINNEKIN REKIAJELUN MERKEISSÄ. MUUT AJAT SE SEISOSKELI TALLISSA MUHEVAA HEINÄÄ
JA SEN KESÄN SATOA OLEVAA KAURAA ROUSKUTTAEN JA VOI  SITÄ ONNEN PÄIVÄÄ, KUN
ISÄNTÄ VEI SEN ULOS UUDELLE LUMELLE PIEHTAROIMAAN. SIINÄ TANNER TÖMISI JA LUMI
LENSI, KUN PEKKA PYÖRÄHTELI HANGESSA.

KEVÄÄLLÄ SITTEN KOITTI KIIRE AIKA. PITI OLLA KÄRRIÄ VETÄMÄSSÄ, KUN VAHA ISÄNTÄ  JA
TALON LAPSET KERÄSIVÄT KIVET JUURI PERUSTETULTA LAITUMELTA. PITI OLLA VETÄMÄSSÄ
VIERUA JUURI  KYLVETYLTÄ  PELLOLTA,  ETTÄ  SIEMENET UPPOSIVAT MAAHAN TASAISESTI.
TULI OLLA KÄRRIN VEDOSSA KUN KORJATTIIN TAI TEHTIIN UUTTA AITAA ULOSLASKETTAVILLE
ELÄIMILLE.  SITÄ  OLIKIN  KIVA  KATSELLA,  KUN  ELÄIMET  ENSIKERTAA  PITKÄN  TALVEN  JA
SISÄLLÄ  OLON  JÄLKEEN  PÄÄSIVÄT  ULOS.  SILLOIN  EI  MIKÄÄN  PAIKKA OLLUT  KIPEÄ  TAI
ARISTAVA. SIINÄ JALAT JA HÄNNÄT VAIN HUISKIVAT. SE VASTA OLI HASSUA.

SITTEN KOITTI KESÄ JA PEKANKIN TYÖT HETKELLISESTI VÄHENIVÄT JA NIIN KOITTI PEKAN
KESÄLOMA.  SE  VIETIIN  KESÄLAITUMELLE,  MUUTAMAN  KILOMETRIN  PÄÄHÄN  KOTOA.
KESÄLAIDUN OLI METSÄINEN PAIKKA, JOSSA KASVOI PAIKOITELLEN TUORETTA RUOHOA JA
JOKA RAJOITTUI  PIENEN  LAMMEN  RANTAAN,  JOSSA OLI  MYÖS  KYLÄLÄISTEN  KÄYTTÄMÄ
YLEINEN UIMARANTA. PEKALLA OLI SIELLÄ HIEMAN KOTI-IKÄVÄ JA AINA, KUN SE (KAUKAAKIN)
KUULI UIMAAN MENEVIEN LASTEN ÄÄNET, SE JUOKSI HURJAA VAUHTIA LASTEN LUO. LAPSET
EIVÄT YMMÄRTÄNEET TÄTÄ, VAAN LUULIVAT PEKAN HYÖKKÄÄVÄN KIMPPUUN JA KIRKUEN
JUOKSIVAT VETEEN. VÄHÄN PETTYNEENÄ PEKKA MENI POIS RANNALTA, MUTTA SEURAAVANA
PÄIVÄNÄ KAIKKI TAPAHTUI TAAS UUDELLEEN.

ERÄÄNÄ  PÄIVÄNÄ  VANHA  ISÄNTÄ  PYYSI  LAPSIA  VIEMÄÄN  PEKALLE  VANHOJA  LEIVÄN
KANNIKOITA, KOSKA TIESI PEKAN PITÄVÄN NIISTÄ. LAPSIA HIEMAN JÄNNITTI  SEURAAVANA
PÄIVÄNÄ UIMAAN MENO JA PEKAN TAPAAMINEN.  MITEN SE REAGOISI  LEIPÄÄN,  JOITA HE
OLIVAT  PÄÄTTÄNEET  TARJOTA  SILLE?  SEURAAVANA  PÄIVÄNÄ  LAPSET  LÄKSIVÄT
LEIVÄNKANNIKOIDEN KANSSA UIMAAN  JA TAPAAMAAN PEKKAA.  PEKKA KUULI  LAPSET JA
TULLA PORHALSI VERÄJÄLLE TÄYTTÄ VAUHTIA, MUTTA NYTPÄ LAPSET ODOTTIVAT PEKKA
VERÄJÄLLÄ,  EIVÄTKÄ  JUOSSEET  KARKUUN,  VAAN  TARJOSIVAT  PEKALLE  LEIPÄÄ.  PEKKA
HAMUSI  PEHMEÄLLÄ  TURVALLAAN  VIIMEISEN  LEIPÄMURUSENKIN  SUUHUNSA  SUURELLA
MIELIHALULLA JA TÄSTÄ HETKESTÄ LÄHTIEN LAPSET JA PEKKA KULKIVAT SULASSA SOVUSSA
LAMMEN RANTAAN JA TAKAISIN.

SYKSYN TULLEN OLI TAAS KIIREISTÄ AIKAA. PITI VETÄÄ HEINÄ- JA OLKIKUORMIA LATOON JA
NAVETAN  VINNILLE  TALVEA  VARTEN.  HEINÄSEIPÄÄT  TULI  KERÄTÄ  PELLOLTA  JA  VIEDÄ
VARASTOON SEURAAVAA KESÄÄ ODOTTAMAAN. JYVÄT TULI SIIRTÄÄ ENSIN KUIVAAMOON JA
SEN JÄLKEEN AITTAAN ODOTTAMAAN JAUHAMISTA JAUHOKSI JA, TIETYSTI PEKAN EVÄIKSI,
KOKONAISIKSI JYVIKSI.

TALVEN  TULLEN  PEKAN  TERVEYS  ALKOI  REISTAILLA,  EIKÄ  SITÄ  SAATU  TERVEEKSI
LUKUISISTA ELÄINLÄÄKÄRIN KÄYNNEISTÄ HUOLIMATTA. OLIHAN PEKKA VIETTÄNYT PITKÄN JA
VAIHERIKKAAN ELÄMÄN MAATILALLA.

MONTA IKIMUISTOISTA VUOTTA OLI VIERÄHTÄNYT SEN ELÄMÄSSÄ JA KIITOS SIITÄ.

”tarinamummo”
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Älä jää yksin

- On tainnu äijä ryypätä, kun noin ravistaa, 
totesi mies naapuripöydästä huoltoaseman 
kahviossa nauttiessani munkkikahvia. Koetin 
olla kiinnittämättä mitään huomiota kyseiseen 
komenttiin.

- Autollako tulit? Ei pitäis lähteä ajamaan tuossa
kunnossa, kostea ilta varmaan. Mies jatkoi 
tuttavuuden tekemistä. Murahtelin jotain 
epämääräistä vastaukseksi, sillä mitäpä ne 
minun tärinäni kenellekään kuuluu.

No onhan sitä tullut joskus otettuakin miestä 
väkevämpää, mutta tärinän syytä olin menossa 
selvittämään keskussairaalaan.  Kuvattiin 
päätä, otettiin verikokeet, lääkäri tutki, 
muistihoitaja tenttasi, psykologi teki testejään ja
loppudillema oli: sinulla on Parkinsonin tauti.

Itkuhan siinä tuli, ei mahtanut mitään. Osasin 
tosin jotain tämmöistä odottaakin, sillä oireet 
täsmäsivät joihinkin samaan tautiin 
sairastuneisiin tuttaviini. Mietin tässäkö oli 
minun elämäni. Alkumasennuksen jälkeen aloin
miettimään asioita. Pöytään oli lyöty faktat, 
tämän kaverin kanssa vietät loppuelämäsi, tee 
elämäsi elämän arvoiseksi. 

Pääsin taudin ensitietopäiville Turkuun. 
Kurssilla oli muita juuri diagnoosin saaneita. 
Monet heistä hokivat mitä pahaa olivat tehneet 
ansaitakseen tämän. Ajattelin mielessäni, ettei 
se tauti ainakaan ansioista tule. Ansiomerkit 
annetaan muista syistä.

Väinö Linnan tuntematonta sotilasta 
siteeratakseni "ei pojat, ei sotaa tällä tavalla 
käydä, mennäänpäs tuon suon yli, että 
heilahtaa!" Niinpä itsekin päätin, että en anna 
periksi, enkä luovu mistään mitä olen tähänkin 
asti puuhastelllut. Metsästän, kalastan, 
harrastan koirani kanssa ajokokeita ja 
näyttelyitä.

Kuvassa Erkki ja personaltrainer beagleuros Victor

Kaverini ymmärtävät, ettei mikään tapahdu 
sekunnissa eikä kahdessakaan, vaan jokin 
sorminäppäryyttä vaativa homma saattaa viedä 
aikaa enemmän kuin laki sallii. Kun työkaluina 
on leka, lapio, rautakanki, kirves tms, raskas 
työkalu, ei edes huomaa tautia. 

Omalta kohdaltani taudin varhainen diagnoosi 
ja lääkityksen varhainen aloittaminen on tuonut 
helpotusta elämääni. Jos epäilet itselläsi, 
hakeudu tutkimuksiin heti. 

Pahinta on, jos erakoituu muusta yhteisöstä, 
suree kohtaloaan, koettaa salailla tai jopa 
hävetä olotilaansa. Avoimuus on avainsana, ei 
sairaudessa ole mitään hävettävää. Kolmen 
ällän taktiikalla pärjää hyvin: 

Liikunta, Lääkitys ja Leikkimieli.

Erkki Ruokolainen
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SOPEUTUMISENI PARKINSONIN 
TAUTIIN

Olen koko aikuisen ikäni työskennellyt hoitaen 
vakavasti sairaita lapsia. Tein työtä
tunnollisesti ja antaumuksella. Jälkikäteen 
ihmettelen, miten pysyin ns. järjissäni. No, mutta 
ilman seurauksia se ei kuitenkaan tapahtunut, sillä 
sairastuin uupumukseen työurani loppuvaiheessa ja
jäin vähän ennenaikaisesti eläkkeelle selvitäkseni 
prosessista kunnialla.

Äitini sairasti 1980 -luvulla Parkinsonin tautia lyhyen 
aikaa, noin 5 vuotta 60-ikävuoden tienoilla. Hän kuoli
siihen hiipuen 62-vuoden iässä. Se on yksi elämäni 
trauma.

Parkinsonin tauti oli siis minulle tuttu jo koulutukseni 
ja oman elämäni kokemusten johdosta. 
Eivätkä nämä kokemukset olleet mitenkään 
positiivisia. Äitini sai diagnoosinsa 
yliopistosairaalassa ja sen jälkeen hänellä ei 
muistaakseni ollut mitään suunnitelmallista 
seurantaa. Samaa lääkettä, Sinemetiä, hänkin kyllä 
silloin sai hoitona. Hän kuoli pala palalta meidän
lasten osaamatta puuttua vakavammin asiaan. Ja 
äiti oli aina niin vaatimaton, pyyteetön ja 
kärsivällinen periaatteella ”etten vain häiritse teitä ja 
ole vaivaksi”.

Kun minä sitten vuonna 2013 totesin käsialani 
muuttuvan ja käden tulevan voimattomaksi, tiesin
heti,mistä oli kyse. Kävin terveyskeskuksessa mutta 
nuori lääkäri ei laittanut lähetettä eteenpäin 
tutkimuksiin oireiden vähäisyyden vuoksi. 
Seuraavan vuoden aikana oireet pikkuhiljaa 
lisääntyivät, joten menin taas tk-lääkärin 
vastaanotolle, joka nyt laittoi lähetteen 
keskussairaalan neurologiselle poliklinikalle.

Tällä kerralla oireet olivat niin selviä, että asiaan 
kuuluvien tutkimusten jälkeen keväällä 2015 
myötätuntoinen neurologi kertoi minulle diagnoosini 
olevan Parkinsonin tauti. Järkytyin tietysti, kun tiesin,
mistä on kyse. Ja toisaalta en käsittänyt asiaa 
lainkaan, olinhan vielä hyväkuntoinen. Tiesin 
saaneeni ”perintöä” äidiltäni. Tässä vaiheessa tosin 
virallisesti vielä kiellettiin Parkinsonin taudin 
perinnöllisyys, mutta nythän se on jo hyväksytty 
tosiasia joissakin tapauksissa. Lääkitys aloitettiin, 
fyysinen toimintakykyni tarkastettiin, kävin 
ensitietopäivällä ja laitettiin lähete kuntoutuskurssille.
Viime mainitussa kävin ja pidin siitä kovasti ja koin 
sen todella positiivisena asiana, nimenomaan 
vertaistuen muodossa. Niin ja miksi ei myös 
tiedollisesti. Sitähän ei koskaan tule liikaa, koska ”se
valuu aina pois kuin vesi hanhen selästä”.
Joten sairauden edetessä voisi mielestäni olla muita 
info- tai tukipäiviä meille pitempään sairastaneille. 
Tapaisimmehan siellä myös kohtalotovereita.

Periaatteessa Parkinsonia sairastavalla potilaalla on 
neurologin kontrolli joko kerran puolessa vuodessa, 
vuodessa, tai tarpeen mukaan, jos se onnistuu. 
Käytännössä se ei ikävä kyllä taida lääkäripulan 
vuoksi onnistua, mikä on todella ikävää. Minäkin 
olen joka ainut kerta saanut peräänkuuluttaa 
kontrollikäyntejäni. Teen niin, koska minä tarvitsen 
niitä. Minä en ole hyväksynyt sitä, että minulla on 
Parkinsonin tauti, vaikka järjelläni tiedän sen näin 
olevan. Häpeän sitä ja häpeän itseäni. 

Nyt kun oireet selvästi alkavat pahentua ja näkyä 
myös ulospäin, aivan aikataulun mukaan kuten 
äidillänikin, olen alkanut masentua. Elin syksyyn 
saakka koirieni kanssa, joista jouduin silloin 
luopumaan, kun en pystynyt nuorille koirilleni, 
borderterrierit Sulo 7v ja Taika 5v, tarjoamaan enää 
niiden arvoista elämää. Se vei lopullisesti 
elämäniloni ja osin halunikin. Nyt elän yksin ja 
ulkoileminenkin on pakonomaista. Yritän, koko ajan 
yritän tehdä niin kuin minun pitäisi, eli harrastaa 
jotain niin fyysisen kuntoni kuin psyykkisen 
hyvinvointini vuoksi, mutta en jaksa aina pakottaa 
itseäni. Tiedän, mitä pitäisi tehdä mutta en tee niin. 
Parkinson-kerho järjestää monenlaista toimintaa ja 
ohjelmaa, mutta minä en saa itseäni mukaan, koska 
en samaista itseäni k.o. tautia sairastaviin. 
Pikkujouluun tulin mutta voin sen jälkeen kovin 
pahoin ajatuksesta, että tämä on minun yhteisöni, 
minun vertaisiani. Onko Parkinson-potilaille 
tarkoitettu jumpparyhmä Vesikossa kansoitettu k.o. 
potilailla vai onko siellä myös muita potemattomia? 
Jos on niin miksi ei Parkinson-potilas ole etusijalla, 
koska se jumpparyhmä jossa nyt käyn ei ole sopiva 
minulle. Sen terveet hyväkuntoiset seniorit vievät 
minulta motivaation, enkä aina pärjää mukana. Ja 
kunnon ylläpito taudin edetessä on kuitenkin 
tärkeää.

Pohdin tulevaisuuttani: kuka minusta huolehtii, 
missä ja miten minua hoidetaan, kuka välittää, 
jne..?? Kysymyksiä on monia ja masennun lisää. 
Toisaalta tarvitsen ihmisiä, myös Parkinsonin tautia 
sairastavia kohtalontovereita, mutta en tapaa 
heitäkään koskaan missään. Terveiden 
ikätovereideni joukossa olen se kummajainen, joka 
ei jaksa, ei viitsi, ei lähde mukaan. 

Anteeksi kaikki Parkinson-potilaat! Anteeksi, etten 
halua kuulua teidän joukkoonne!  Anteeksi myös te 
terveet ystäväni ja tuttavani samasta syystä!

Ja sopiva itku tähän loppuun, joten kyynelten läpi en
näe edes kirjoitettua tekstiäni. Elävätkö kaikki muut 
Parkinson-potilaat positiivisina, iloisina ja 
toiveikkaina kuten naistenlehtien esimerkkipotilaat 
yleensä?

Parkinson-potilas vuosimallia 2015
Aira Komulainen
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Seppo Nieminen kävi kylässä

Tammikuun ensimmäinen tiistai sattui olemaan 
uudenvuoden päivä ja tämä hieman sekoitti meidän 
kuukausitapaamisten aikatauluja. Tammikuun 
varsinainen tapaaminen toteutettiin tiistaina 22.1, 
jolloin meille tuli vieraaksi järvenpääläinen Seppo 
Nieminen Keski-Uudenmaan Parkinson kerhosta.

Seppo on tuttu mies monille meidän yhdistyksen 
jäsenille, jotka ovat olleet Sepon järjestämillä ”hyvän
tuulen Parkkismatkoilla”. 

Seppo kertoi omasta sairastumisestaan. Hän on 
meidän Seikun tavoin kirjoittanut kirjan, jossa hän 
kertoo tuntemuksiaan sekä kokemuksiaan 
matkastaan herra Parkinsonin kanssa. 

Seppo valittiin Parkinsonliiton syyskokouksessa 
liittohallituksen jäseneksi ja hän halusi tutustua 
meidän yhdistykseen sekä keskustella ja kuulla 
meidän kokemuksia liiton toiminnasta sekä 
Parkinsonin taudin hoidon tilanteesta Pohjois- 
Karjalassa.

Sepon esityksen jälkeen käytiin vilkas keskustelu, 
jossa vertailtiin hoidon toteutusta Uudellamaalla ja 
Pohjois-Karjalassa. Lopuksi Seppo kertoi, että 
”hyvän tuulen matkoja” järjestetään vastakin. 
Kohteina ovat edelleen Viron kylpylät.

tapaamiseen osallistui 24 henkilöä

Tietoja loppuvuoden 2018 toiminnasta

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 22.10. 
Kokouksessa valittiin uusia henkilöitä yhdistyksen 
hallitukseen. Pitkäaikainen yhdistyksemme 
vapaaehtoistoimija, Telle, halusi siirtyä rivijäseneksi 
toimittuaan eri tehtävissä lähes 30 vuoden ajan, 
viimeksi yhdistyksen puheenjohtajana. Kiitos Telle 
näistä vuosista.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Maarit Rautiainen 
Tohmajärveltä ja varapuheenjohtajaksi Eero 
Puhakka Joensuusta. Uudeksi hallituksen jäseneksi 
Valma Malisen tilalle valittiin Tuula Manninen 
Onttolasta. 

Uusia varajäseniä ovat Helena Falck ja Harri Halme.
Hallituksen kokoonpano kokonaisuudessa on 
esitetty sivulla 14.

Toimintavuosi päätettiin perinteiseen jouluateriaan, 
”alkupalana” nautittiin The LitleBigMusic 
ohjelmatoimiston ”Jouluiset duetot”.

Yhdistyksen kevätkokous on 23.3.2019 ja sääntöjen 
määräämien asioiden lisäksi on hallituksen 
valmistelema ehdotus uusiksi säännöiksi. 
Merkittävin muutos on yhdistyksen nimen 
muuttaminen vastaamaan paremmin toiminta-
aluettamme. Uudeksi nimeksi esitetään Pohjois-
Karjalan Parkinsonyhdistys ry

Kiitos tuesta

Joensuun Keskusapteekki on tukenut Joensuun Parkinson-yhdistys 
ry:n toimintaa rahalahjalla. Yhdistys kiittää saamastaan tuesta.

Apteekki palvelee kauppakeskus Prismassa ja siellä on helppo 
asioida, sillä käytettävissä on runsaasti maksutonta paikoitustilaa.
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Minun ajokortti

Elokuun alkupuolen päivänä, paperi kädessä 
niin kuin potilas kuunaan, astelin uljaan
Tikkamäen sairaalan ovista sisälle ja luukulle. 
Siitä, neuvonnasta ohje ”käyt toisella
luukulla ja sitten sinistä kaistaa”. Työtä 
käskettyä, paperikädessä, kuinkas muuten.
Sinisen tien päässä ovi, josta sisään, ”paperi 
kädessä”. Terveydenhoitaja, ”naispuolinen” otti 
vastaan, puhui ymmärrettävästi, joka sinällään 
harvinaista, tuntui välillä, kuin puhuisi lapselle.

Sitten alettiin askartelemaan, palikoita laitettiin 
oikeaan järjestykseen, ”kuka lienee sotkenut”. 
Piirrettiin kuvia, ”ei tuhmia” ja tämä 
terveyshenkilö kyseli asioita, jotka hän saman 
tien unohti ja kysyi minulta, mitä hän oli 
sanonut.     
Se paperi kädessä, niin tietenkin, mihin olisin 
sen laittanut. Tämä terveydenvaalija huomasi 
paperin, annatteko sen paperin, katsotaan, 
annoinhan minä, eihän siinä salattavaa, 
joutavanpäiväisiä kysymyksiä.

Voitte mennä käytävään odottamaan, teitä 
kutsutaan. Tietenkin kutsutaan, mihinkä minä 
ilman kutsua olisin osannut mennä, vai luuliko 
tuo terveyden asiantuntija, että minä oma-
aloitteisesti...
Aikani istuttuani, tosin kävin kanttiinissa 
kahvilla, huomaamatta tietenkin, sitä sinistä 
viivaa pitkin.

Kuulin tutun nimen, sitä mielessäni pyörittelin ja
ymmärsin, minähän se.
Nuorimies, valkoinen takki, teki minuun 
vaikutuksen, jääköön sanomatta minkälaisen.
Koputteli, käänteli, väänteli ja kävelytti, niin kuin
ei olisi ennen nähnyt vanhan miehen 
kävelevän, minäkin olen...
Kyseli, kuulenko minä, näenkö minä. Siinä 
vaiheessa aloin epäillä kumpi meistä on hoidon 
tarpeessa, minä vai tuo ”terveyskuru”.

Niin kuin minun itsetuntoa ei olisi jo tarpeeksi 
koeteltu, kaivoi ”hoitoilija” paperin ja lyijykynän 
esille.

 ”Veteleppä pappa viivoja numerosta 
numeroon”.. Ja minä vetelin, välillä katsoin, 
vieläkö on vetämättömiä numeroita ja olin 
tyytyväinen suoritukseeni, kunnes viimeinen 
naula minun arkkuuni lyötiin. Sitä kynää ei olisi 
saanut nostaa välillä paperilta, sanoi tämä 
”terveysintoilija”. Suorituksenne hylätään ja 
AJOKORTTINNE OTETAAN POIS.

Tuntemattoman sotilaan 
rintamakohtauksissakaan en olisi järkyttynyt 
niin pahoin, kuin ”laastarikallen” lausunnosta. 
Minulle, joka kuusikymmentä vuotta olen istunut
jo autonratissa, minunko pitäisi opetella 
kävelemään, ”ei tuu mittään”, sano Rokan Antti.
Kaikki painokelvottomat sanat mielessäni 
lausuttuani ja ilman sinistä viivaa ulos 
marssittuani autonrenkaita vihapäissäni 
potkittuani autonrattiin istumaan ja paanalle.

Ajokortti, miehuuden ”sympooli” tärkein asia, 
jota mieheltä ei saa viedä, ajattelin.
Kylmä totuus, ajokortin hankinta oli edessä. 
Hattu kädessä autokouluun, joka sinällään on jo
nöyryyttävää. Ennen kaikkea, huomata kuinka 
huonosti sitä on ennen ajanut ne monet vuodet 
ja monet kilometrit. Et ole Kimi Räikkönen, eikä 
nyt olla Ferrarin ratissa, sanoi vieressä 
pelkäävä ajo-opettaja. Ja ne jalankulkijatkin, 
jotka normaalisti pelotellaan henkihieveriin, 
nekin piti päästää menemään, tosin tämän tein 
pitkin hampain.

Inssiajo: Kaksi on miehellä kovaa paikkaa. 
Tyttären käden pyytäminen ja inssiajo, jos niistä
selviää kunnialla, on miesten mies. Onneksi 
ajotutkinnon vastaanottaja oli oikea herrasmies,
eikä ”paukapää simputtaja, pilkun...”.  Myös 
tämä ”inssi” antoi ymmärtää, kuinka 
liikenteessä ajotaidon lisäksi, yhteispeli ja 
toisten huomioiminen on tärkeää, myös niiden 
jalankulkijoiden.
Nyt minulla on ajokortti, enkä aio luovuttaa sitä 
koskaan pois, olen sen piilottanut niin hyvään 
piilopaikkaan etten löydä sitä itsekkään, eikä 
ainakaan mitkään kirjaviisaat ”Naurulookit”

”Matkamies”
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Joensuunun kaupungin
 "Rajaton luonto" -hanke

Hankkeessa arvioitiin kaupungin 
luontoretkeilykohteiden esteettömyyttä ja 
tasavertaista saavutettavuutta eri kävijäryhmille.

Liikuntapalvelut kokosi viime kesänä eri 
vammaisjärjestöistä asiakasraadin. Tähän 
raatiin meiltäkin ilmoittautui kuusi henkilöä. 
Mutta kesän mentyä, meidän yhdistyksestä 
mukana olivat Valma ja Seppo Hyvärinen, 
Tapani Toivanen ja Seikku.

Asiakasraadin arvioitavia asioita olivat

Kuljettavuus
• Onko polun tai reitin pintamateriaali 

sopiva?
• Miltä reitin kaltevuus ja/tai jyrkkyys 

tuntui?
• Onko polun tai reitin leveys sopiva?
• Onko polulla tai reitillä jotain esteitä, 

jotka hankaloittavat kulkua, kuten 
juurakkoa, kuoppia, pohjamateriaalin 
kulumia tai halkeamia, vinoumaa…

• Onko polun varrella tarpeeksi 
levähdyspaikkoja tai tarvetta 
levähdyspaikoille (penkkejä)?

• Onko reitillä tarpeeksi kulkua helpottavia
rakenteita, kuten kaiteita tai tukia?

• Ovatko pitkospuut kuljettavat?
• Onko pitkospuissa käytetty materiaali 

hyvä? 
• Ovatko pitkospuut tarpeeksi leveät?

Opastus
• Näkyvätkö polun opasteet hyvin? 

Tarkista ainakin mahdolliset heijastukset
sekä käytetyt värit ja materiaalit.

• Ovatko polun opasteet sopivalla 
korkeudella?

• Ovatko opasteet helposti luettavissa tai 
tulkittavissa? Kiinnitä huomiota ainakin 
tekstin kokoon, käytettyihin väreihin ja 
symboleihin.

• Pystyykö opasteiden avulla kulkemaan 
reitin? Onko opasteita esimerkiksi joka 
risteyksessä?

• Onko polun lähtöpisteen opaste 
tarpeeksi selkeä? Antaako se mielestäsi
kokonaiskuvan reitistä?

Taukopaikan rakenteet
• Ovatko taukopaikan pöytä ja tuolit 

sopivia? Tarkista ainakin rakenteiden 
korkeus (mahtuuko alle vaikka 
pyörätuolilla), materiaali ja sijoittelu 
taukopaikalla.

• Onko taukopaikan laavu/suoja/kota 
sopiva? Pääseekö 
laavun/katoksen/kodan alle/sisälle 
hyvin? Mahtuuko siellä liikkumaan? 

• Onko nuotiopaikka helposti 
käytettävissä?

• Onko taukopaikan puuvaja hyvä? 
Pääsetkö esimeriksi hakemaan 
puuvajasta puita?

• Onko taukopaikan huussi sopiva? 
Pääseekö huussiin helposti sisälle? 
Onko huussin käsinojat/tuet sijoitettu 
oikein? Mahtuuko huussiin tarvittaessa 
avustaja?

Yleisarvio
• Mikä oli toimivaa?
• Mikä ei toiminut?
• Mitä parantaisit?

Muuten pohdittavaa asiaa

• Mitä luontoliikuntaa haluttaisiin tuoda 
esteettömyyden tai matalan kynnyksen 
piiriin?

Meillä on todella upeita luontoretkeilykohteita, 
tässäpä käyntikohteita ensi kesälle. Retkeily 
lähellä pienentää hiilijalanjälkeä sekä hyödyttää
aluetaloutta.
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-Jutun teksti ja kuvat Seikulta

19.6. klo 16:30 - 19:30 Ilosaaren 
uimaranta

Ensimmäinen arvioita paikka oli Ilosaaren 
uimaranta, jossa vierailimme kovassa 
vesisateessa. Sateesta huolimatta kiersimme 
saaren ympäri. 
Kierroksen jälkeen juttelimme 
kokemuksistamme sisällä kahvi- ja 
teekupposen äärellä.

29.8. klo 16:00 – 20:00 Pamilonkosken 
luontopolku

Pamilonkoskella meidän yhdistyksestä oli 
paikalla 3 henkilöä.  Sää oli mitä parhain.  Siellä
nautimme mukana olleista sämpylöistä ja 
nuotiokahvista.

4.9. klo 16:30 – 19:30 Utran saaret 

Utransaaret olivat seuraavana vuorossa ja 
meitä oli paikalla Tapani ja Seikku. Siellä 
kiersimme saaren ympäri ja paistoimme 
makkaraa ja joimme nuotiokahvit

15.9. klo 10:00 – 17:00 Vekaruksen 
luontopolku ja Öllölän uimaranta

Viimeisenä oli vuorossa kokopäivän retki 
Tuupovaaran suuntaan. Siellä meidän 
yhdistyksestä olivat mukana Hyvärisen Valma 
ja Seppo, Tapani ja Seikku
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Mistä tunnet sä ystävän? Potkua 
aluekerhojen toimintaan.

Haluatko tutustua toisiin samassa 
elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. 
Vertaistuki antaa voimaa ja kokemusten 
vaihto työkaluja arjen ongelmiin.
Yhdessä toimien väriä elämään.
Tule keskustelemaan ja ideoimaan toimintaa
alueesi jäsentapaamiseen

Yhdistyksemme toiminta-alue on Pohjois-Karjalan 
maakunta, joten etäisyydet ovat pitkiä. Siksi 
yhdistyksessämme on toiminut  viisi aluekerhoa, 
Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa, Juuassa ja 
Ilomantsissa. Ilomantsin ja Juuan kerhojen toiminta 
on hiipunut. Kerhojen toiminta on ollut samojen 
vetäjien vastuulla pitkään eivätkä uudet jäsenet ole 
löytäneet kerhoja.

Osoitetietojen perusteella eri kunnissa asuvia 
jäseniä on seuraavasti; 
Heinävesi 2, Ilomantsi 8, Joensuu 130, Juuka 7, 
Kitee 21, Kontiolahti 22, Lieksa 26, Liperi 16, 
Nurmes 16, Outokumpu 7, Polvijärvi 6, Rääkkylä 2, 
Tohmajärvi 9, Valtimo 2 ja muualla 6.

Lukujen perusteella meillä voisi olla kerhot 
Joensuussa, Nurmeksessa, Lieksassa, Kiteellä, 
Kontiolahdessa ja Liperissä. Pitkien välimatkojen 
vuoksi Ilomantsissa voisi olla oma kerho.

Kerhon elinvoiman varmistamiseksi alueella tulisi 
olla riittävästi jäseniä, mielellään yli 20.
Kerhotapaamiset voivat kiertää eri kunnissa, näin 
toiminta pysyy virkeänä ja matka on välillä lyhyempi 
kerhon kokoontuessa kotikunnassa.

Osalla kontiolahtelaisista lähin kerho onkin 
Joensuussa, joten he saattavat suuntautua 
ennemmin Joensuuhun kuin Kontiolahteen. Onttola, 
Lehmo sekä Kulho ovat lähempänä Joensuuta kuin 
kirkonkylää, eikä sieltäkään ole kovin pitkä matka 
Joensuuhun.

Liperin tilanne on hieman samankaltainen, kuin 
Kontiolahdella. Ylämylly on Liperin suurin taajama ja 
sieltä todennäköisesti suunta on ensisijaisesti 
Joensuuhun. Missä olisi kerholle sopivin paikka?

Järjestämme kevään aikana alueelliset 
jäsentapaamiset, joihin kutsumme kaikki alueella 
asuvat jäsenemme keskustelemaan ja 
suunnittelemaan kerhojen toimintaa. Kerhoon 
osallistuminen ei ole sidottu asuinkuntaan, vaan 
jäsen voi valita kerhon vapaasti. Luontevin kerho 
lienee kuitenkin jo välimatkojen vuoksi se lähin 
kerho. Kerholle ei ole mitään valmista mallia, vaan 
kerho itse päättää toimintansa muodon ja sisällöt.

Kerhojen suurin merkitys on jäsenten keskinen 
vertaistuki ja kokemusten vaihto. Omasta 
sairaudesta on helppo puhua toisen samassa 
elämäntilanteessa olevan kanssa. Ainakin alkuun 
kannattaa käyttää aikaa tutustumiseen ja yhdistää 
tapaamiseen jokin liikunta-aktiviteetti, vaikkapa 
sauvakävelylenkki. Lähtekää rohkeasti mukaan 
Erkki Ruokolaisen asenteella. Erkin kirjoitus on 
toisaalla tässä lehdessä.

Pidätkö oman alueesi kerhon toimintaa 
tarpeellisena ja haluatko olla mukana 
toiminnassa. Jos vastauksesi on 
myönteinen, ilmoittaudu mukaan. 

Seuraavalla sivulla on yleinen kutsu, jossa 
on jäsentapaamisten ajankohdat ja 
kokoontumispaikat. Lähetä vastauksesi, 
jossa kerrot nimesi sekä sen 
paikkakunnan, mihin tilaisuuteen osallistut.

Ilmoitukset viimeistään viikko ennen 
tapaamista joko tekstiviestillä
p. 045 641 9663 tai sähköpostilla 
parkinson.joensuu@gmail.com
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Kutsu alueelliseen 
jäsentapaamiseen,
laita tapahtuma kalenteriisi.

Kutsumme jäsentapaamisiin kaikki alueella 
asuvat Joensuun Parkinson-yhdistyksen 
jäsenet. Tulkaa keskustelemaan ja ideoimaan 
oman kerhon toimintaa sekä tutustumaan toisiin
samassa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin.

Ilmoittautuminen viimeistään viikko ennen 
tapaamista joko tekstiviestillä
p. 045 641 9663 tai sähköpostilla
parkinson.joensuu@gmail.com

Mainitse kokoontumisen paikkakunta, johon 
osallistut. Kahvitarjoilu!

Nurmes, Juuka, Valtimo
alueen yhteinen kokoontuminen

Keskiviikko 3.4 klo 14 – 16,
Ystävänpysäkki, Porokylänkatu 5, Nurmes

Paikalla on Nurmeksen kerhosta Tuomo 
Tiainen. Parkinson-yhdistyksen vpj. Eero 
Puhakka ja hallituksen jäsen Pirkko Nykyri sekä
järjestökoordinaattori Matleena Pekkanen 
Kotikartanoyhdistyksestä

Toimitaanko yhtenä kerhona vai olisiko kaksi 
kerhoa parempi? Aiemmin Juuassa ja 
Nurmeksessa on ollut molemmissa omat 
kerhot. Toimittaessa yhtenä kerhona voisi 
kokoontumiset kiertää alueen kunnissa. 

Lieksa

Torstaina 11.4 klo 15 – 17, Lieksan tukipiste, 
Asema-aukio 2

Paikalla ovat Lieksan Varvuista Riitta Niskanen,
Parkinson-yhdistyksestä pj. Maarit Rautiainen 
sekä järjestökoordinaattori Matleena Pekkanen 
Kotikartanoyhdistyksestä

Kerhon toiminnan virkistäminen.  

Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä

Tiistaina 9.4 klo 12 – 14,
Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee

Paikalla ovat Keski-Karjalan kerhosta Tapio 
Hassinen, Parkinson-yhdistyksen pj. Maarit 
Rautiainen sekä järjestökoordinaattori Matleena
Pekkanen Kotikartanoyhdistyksestä

Kerhon toiminnan virkistäminen.

Liperi, Outokumpu, Polvijärvi

Maanantaina 25.3 klo 14 – 16,
Kirkonkylän nuorisotalo, Koivutie 4, Liperi

Paikalla ovat Parkinson-yhdistyksen vpj. Eero 
Puhakka sekä järjestökoordinaattori Matleena 
Pekkanen Kotikartanoyhdistyksestä

Kokonaan uuden kerhon aloitus

Kontiolahti

Keskiviikko 10.4 klo 14 – 16,
Kunnanvirasto, Keskuskatu 8,
Tekninen osasto 8 B, kokoushuone 

Paikalla ovat Parkinson-yhdistyksen vpj. Eero 
Puhakka sekä järjestökoordinaattori Matleena 
Pekkanen Kotikartanoyhdistyksestä 

Kokonaan uuden kerhon aloitus

Ilomantsi 

Maanantai 15.4 klo 14 – 16, Kunnanvirasto, 
Soihtulantie 7, kokoushuone Tapiola

Paikalla ovat Parkinson-yhdistyksestä pj. Maarit
Rautiainen sekä järjestökoordinaattori Matleena
Pekkanen Kotikartanoyhdistyksestä

Pitkien etäisyyksien vuoksi ilomantsilaisten oma
kerho olisi varmasti paikallaan. Tämä voi olla 
myös lähin kerho joillekin Tuupovaarassa tai 
Enossa asuville jäsenille.
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Järjestösuunnittelija Annukan terveiset

Vuosi 2019 on pyörähtänyt käyntiin ja 
Parkinsonliiton toiminnassa on paljon uutta. 
Liiton nimi on vuoden alusta nyt Parkinsonliitto 
ry, liitolla on 1 liittokokous kahden sijaan, lehti 
uudistuu 2 nrosta lähtien ja kuntoutus on 
muuttanut Suvituulen tiloista muihin tiloihin 
ympäri Suomen. Kuntoutus ei ole siis kadonnut 
mihinkään, vaan sitä toteutetaan eri 
paikkakunnilla erilaisin teemoin ja aikamäärein. 
On avokuntoutusta, jolloin kuntoutujat käyvät 
jossakin päiväsiltään ja on 
internaattikuntoutusta, jolloin kuntoutujat myös 
yöpyvät. 

Olen koulutukseltani toimintaterapeutti ja tehnyt
kurssityötä jo 22 vuotta, joten tämän 
kuntoutuksen muutoksen myötä oli luonnollista, 
että otan enemmän vastuuta kursseistamme 
täälläpäin Suomea. Sen vuoksi joudun hieman 
nipistämään järjestötyöstä, mutta vain näin 
väliaikaisesti, jotta saadaan kaikki toimimaan. 

Saitte 2018/4 lehden välissä 
kuntoutusesitteemme, jossa oli myös tuetut 
lomat, kannattaa tutustua. Toivottavasti 
kiinnostuitte kursseistamme ja kysytte minulta 
tai kuntoutussihteeriltämme Hannelelta lisää (p.
02 274 0418 ma-to 10-14).

Tänä vuonna näistä uudistuksista johtuen ei ole
aluekoulutusta, mutta valtakunnallinen 
vapaaehtoisten koulutus on
Kuortaneella 4.6. - 6.6.2019.
Koulutukseen ovat tervetulleita kaikkien 
yhdistysten liikuntavastaavat, kerhojen
vetäjät/liikuttajat, omaisryhmien vastaavat ja 
kokemustoimijat. Lisätietoja tulee yhdistysten 
tiedotteessa, joka sekin sai uuden nimen 
”Välittäjä”.

Olemme varmaan kaikki yhtä mieltä siitä, että 
asioiden pitää uudistua ajan henkeen sopivaksi 
ja nyt Parkinsonliitto otti ison askeleen tällä 
tiellä. Olkaamme siis iloisia siitä, että osaamme 
uudistua!

Kauniita talvimaisemia
Annukka 
p. 0400 391 853 

Ukolla on nyt 2 kk kavereita, kun tyttäreni 
on Australiassa ja hänen Miki ja Kiia koira
tarvitsi kodin. Hei hulinaa…
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VERTAISRYHMÄTOIMINTAA 
HENKILÖKOHTAISEN AVUN 
KÄYTTÄJILLE

Honkalampi-säätiön ESE-keskus, Esteittä 
eteenpäin, on henkilökohtaisen avun 
kehittämiskeskus Joensuussa. Toimintamme 
sijoittuu lähinnä Pohjois-Karjalan alueelle ja sitä
rahoittaa Veikkaus. 

Työhömme kuuluu auttaa henkilökohtaisen 
avun käyttäjiä kaikin mahdollisin tavoin niin, että
he saisivat parhaan mahdollisen hyödyn 
henkilökohtaisesta avusta. Järjestämme mm. 
erilaisia tiedotustilaisuuksia, koulutuksia ja 
vertaisryhmätoimintaa.

Vertaisryhmämme on tarkoitettu kaikille 
henkilökohtaisen avun käyttäjille riippumatta 
avun järjestämistavasta. Joten olet tervetullut 
ryhmäämme mukaan riippumatta siitä, onko 
sinulla käytössäsi työnantajamalli, palveluseteli 
tai joku muu tapa saada henkilökohtaista apua.

Ryhmissä keskustelemme niistä 
henkilökohtaiseen apuun… ja välillä muistakin 
vammaisuuteen liittyvistä asioista, jotka ovat 
ryhmäläisille sillä hetkellä ajankohtaisia. 
Jokainen ryhmä on omanlaisensa ja jokainen 
ryhmätapaaminen vähän erilainen. 

Ryhmiä kokoontuu tällä hetkellä Joensuussa, 
Lieksassa ja Outokummussa ja jos kysyntää 
on, niitä voidaan perustaa myös muille 
paikkakunnille. Ryhmiin osallistuminen on 
ilmaista ja niihin voi ilmoittautua ottamalla 
meihin yhteyttä. Ryhmien ajankohdat löytyvät 
Jellin verkkosivuilta (www.jelli.fi); tapaamiset 
eivät ole aina tiettynä päivänä, vaan niistä 
sovitaan aina ryhmäläisten kanssa yhdessä.

Ryhmiin osallistumista ovat niiden jäsenet 
kommentoineet mukavaksi ja tärkeäksi tavaksi 
saada lisätietoa ja tukea sekä paljon hyödyllisiä 
neuvoja henkilökohtaisesta avusta.

Lisätietoa toiminnastamme löydät mm. 
Facebook-sivuiltamme 
www.facebook.com/esekeskus ja 
nettisivuiltamme www.honkalampi.fi. 

Meille voi myös soittaa p. 050 388 6600 tai 
laittaa sähköpostia
laura.jormanainen@hl-s.fi.

Tarinoita henkilökohtaisesta avusta löytyy myös
Honkalampi-säätiön Youtube-kanavalta.

Alla on henkilökohtaista avustajaa käyttäville 
kutsu osallistua haastattelututkimukseen. 

Tervetuloa mukaan tutustumaan 
toimintaamme!
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Joensuun Parkinson-yhdistys ry

parkinson.joensuu@gmail.com

www.joensuunparkinso.suntuubi.com

Kalliopurontie 160
82200 Hammaslahti

Hallitus 2019

nimen perässä vuosiluku (2019) tarkoittaa, että henkilö on erovuorossa vuoden kuluttua ja 
(2019 – 2020) tarkoittaa, että kausi kestää kaksi vuotta

Puheenjohtaja
Maarit Rautiainen (2019 - 2020)

puh. 050 097 8923
e-mail: maarit.rautiainen63  @gmail.com  

Varapuheenjohtaja
Eero Puhakka (2019)

puh. 045 641 9663
e-mail: parkinson.joensuu@gma  il.com  

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Jäsensihteeri
Riitta Niskanen (2019)

puh. 050 462 5820
e-mail: riitta.niskanen@telemail.fi

Hely Teittinen (2019)
puh. 050 304 7314

e-mail: teittinen.hely@gmail.com

Rahastonhoitaja
Matti Väkevä (2019 - 2020)

puh. 050 307 4771
e-mail: matti.vakeva@joensuulainen.com

Harri Halme (2019 - 2020)
puh. 0400 155 474

e-mail: harri.halme@iki.fi

Pirkko Nykyri (2019- 2020)
puh. 050 545 8324

e-mail: pirkko.nykyri@gmail.com

Helena Falck (2019 - 2020)

e-mail: falckhelena@gmail.com

Paula Koponen (2019)
puh. 0400 570 930

Hilkka Nissinen (2019)
puh. 044 205 8190

e-mail: hilknissinen@gmail.com

Tuula Manninen (2019 - 2020)

e-mail: tuulamanninen@windowslive.com

Tauno Lamberg (2019 - 2020)
puh. 050 551 0325
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Tanssien kuntoa ja virkistystä

Joensuun Parkinson-yhdistys järjestää jäsenillemme
räätälöidyn tanssikurssin Niinivaaran urheiluhallilla.

Kurssi on osallistujille maksuton ja se 
toteutetaan kolmena peräkkäisenä

maanantaina klo 10 – 11,
 29.4, 6.5 ja 13.5

Tanssi keksii, mihin keho pystyy

Maanantain tanssituokiossa liikkeen ja musiikin kautta herättelemme kehoa, sekä tanssimme 
yksin ja yhdessä. Tanssituokio on tila tanssille, jossa itseilmaisu ja yhdessä olo on tärkeintä. 
Tuokioiden ohjaajana toimii Hanna Heino, tanssijaksi valmistuva sairaanhoitaja (AMK), sekä 
tanssi- ja liiketerapeuttisten menetelmien ohjaaja.

Ilmoittautumiset Seikulle tekstiviestillä p.  050 354 7268
tai sähköpostilla neuvonen.seikku@elisanet.fi

Seikun ottama kuva Ala-Koitajoen retkeilyreitiltä

Suunnatkaamme tulevana suvena Pohjois-Karjalan mahtaviin luontoretkikohteisiin.
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Lähettäjä: Joensuun Parkinson-yhdistys
Kalliopurontie 160, 82200 Hammaslahti

PARKIADIT

Pajulahdessa 23.4.2019

Lähde keväiselle pelimatkalle Pajulahteen,
yhdistys maksaa osallistumismaksut.

Treenit maanantaisin Niinivaaran
liikuntahallilla klo 10 – 12

Tule mukaan, yhteyshenkilö on

Arimo Nissinen p. 050 431 4831

arimo.nissinen@gmail.com
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