
POTEVAT 2 / 2021

kuva Eero Puhakka, kesä 2020

Syysretki suuntautui Kiteelle, jossa ensimmäinen käyntikohde oli
Tellervo Romppasen koti Riuskussa

POHJOIS-KARJALAN PARKINSONYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

www.  pkparkinson.com  

1

http://www.pkparkinson.com/
http://www.pkparkinson.com/


Syksyn värikkäät terveiset 
kaikillPohjois-Karjalan 
Parkinsonyhdistyksen jäsenille!

Yhteiskuntaamme avataan vähitellen ja 
toivoakseni se tuo uusia osallistumis- ja 
harrastamismahdollisuuksia myös 
liikehäiriösairauksien kanssa matkaaville. 
Maakunnallisena yhdistyksenä olemme 
monesti huolissamme kuntien tilanteista: 
Olisiko eri paikkakunnille mahdollista löytää 
aktiviteettia jäsenille ja myös niille 
sairastaville, jotka jostain syystä eivät vielä 
ole liittyneet jäseniksi? Tähän tarvittaisiin 1-2 
vapaaehtoista paikkakunnalta, jotka loisivat 
tapaamismahdollisuuksia (kutsumalla 
sairastuneita yhteen) esim. kahvittelun ja 
keskustelun merkeissä. On myös hyvä 
muistaa, että jäsenyys tuo etuja mm. 
Hermolla-lehden, joka on sangen laadukas ja 
hyvä tietopankki kaikille. Lisäksi tulevat 
tietysti erilaiset osallistumis- ja vertaistuki 
mahdollisuudet.

Joskus kuulee kertomuksia, kuinka 
sairastunut häpeää sairauttaan, mukaan 
tulemista ja siten leimautumista 
ympäristössään. Meillä kaikilla on oikeus 
tunteisiin eivätkä ne aivan turhasta välillä 
synnykään. Kaikkien ei silti tarvitse osallistua,
olemme erilaisia senkin suhteen. Osa meistä 
käsittelee asioita mieluummin omissa 
oloissaan. Selitystä löytyy myös 
yhteiskunnasta ja vaikkapa kaikkialla 
ympäröivästä mediasta ihanteineen. Tämän 

vuoksi etujärjestön työ näkyvillä olemisen 
lisäämiseksi on tähdellistä. Liikehäiriösairaus 
ei ole pelkästään fyysinen sairaus vaan hyvin 
pitkälle se vaikuttaa myös ihmisen 
mielenterveyteen. Myöskään ihmisen mielen 
hoitamista ja hyvinvoinnista huolehtimista ei 
sovi koskaan unohtaa. Se on erittäin tärkeä 
osa kokonaisuutta.

Toivoisinkin, että henkisten asioiden ja 
mielenterveyden ylläpitoon luotaisiin enempi 
mahdollisuuksia Liiton taholta. Olet tervetullut 
Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys ry:n 
syyskokoukseen lauantaina 30.10. kello 
13.30 Torikievariin (Suvantokatu 6 Joensuu, 
Citymarketin vastapäätä). Toivomme sankkaa
osallistumista! Pikkujoulun pidämme pitkästä
aikaa tiistaina 7.12. kello 16 alkaen Ravintola 
Niittyrannassa (Vallesmannintie 12, 82220 
Niittylahti). Sinne pääsee kätevästi Joensuun 
keskustasta myös bussilla numero 101. 
Kannattaa tulla mukaan, kauempaakin! 
Lisäksi marraskuussa on mahdollisuus 
ilmaiseen elokuvissa käyntiin eri puolilla 
maakuntaa.

Ethän myöskään unohda Parkkien 
kuukausitapaamisia kuun ensimmäisenä 
tiistaina kello 15-17, Piparkakkutalossa 
(Kauppakatu 34, Joensuu). Niissä on 
mahdollista osallistua avoimeen keskusteluun
ja mielipiteiden vaihtoon, esittää toiveita ja 
purppasta kaikin puolin. Toki voi olla täysin 
rinnoin mukana myös kuuntelijana! Näistä 
kaikista saat lisätietoa tässä lehdessä ja 
muissa tiedotteissamme.

Tuula Manninen, puheenjohtaja,
Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys ry 

Kutsu

Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys ry:n syyskokous pidetään lauantaina 30.10.2021 klo 13.30 
Torikievarissa, osoite on Suvantokatu 6, Joensuu. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
syyskokoukselle määräämät asiat.

Kokousjärjestelyissä huomioimme voimassa olevat viranomaisten koronaohjeet.

Hallitus
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Yhdistys viestii eri kanavissa, onko 
osoitetietosi ajan tasalla?

Tämä Potevat lehti on meidän tärkeä 
tiedotuskanava, joka tavoittaa jokaisen jäsenen.
Siksi pyrimme kokoamaan siihen tiedossa 
olevat sekä tulevat tapahtumat ja muut asiat, 
joiden pitää tavoittaa jokainen jäsen. Yksi 
sellainen asia on yhdistyksen 
vuosikokouskutsu. Tässä numerossa on myös 
elokuvaviikon ja pikkujoulun järjestelyt.

Potevat lehden lisäksi viestimme sähköpostin 
kautta sekä ilmoitamme nettisivulla ja 
sanomalehtien järjestöpalstoilla. Olisi hyvä, että
kaikki sähköpostiosoitteen omistavat 
jäsenemme ilmoittaisitte sihteerille oman 

sähköpostiosoitteen. Osoitteita käytetään vain 
yhdistyksen jäsenviestintään eikä niitä luovuteta
kolmannelle osapuolelle. Viesteissä ei 
myöskään näy muiden vastaanottajien 
sähköpostiosoitteita.

Jos sinulla on sähköpostiosoite, mutta et ole 
saanut yhdistykseltä viestejä, osoitteesi ei ole 
silloin yhdistyksen tiedossa. Lähetä 
sähköpostiosoitteesi yhdistyksen sähköpostiin 
parkinson.joensuu@gmail.com

Sähköposti voi osalla jäseniä olla vielä 
toisarvoinen palvelu eikä sitä seurata 
säännöllisesti. Tällöin voi tapahtumia mennä ohi
huomaamatta. On hyvä totutella lukemaan 
postit päivittäin, aivan samoin kun perinteinen 
postilaatikolla käynti.

Kesäteatteri, Anoppi

Kesällä aloitimme paluun normaalioloihin ja 
vuoden tauon jälkeen kävimme katsomassa 
yhdistyksen tarjoaman kesäteatteriesityksen. 
Koronan takia teattereiden toiminta varmistui 
vasta kesän aikana, joten hallitus valitsi 

esitykseksi Utran Uudessa Teatterissa 
esitettävän musiikkikomedian ”Anoppi”. 
Ilmoittautuneita oli yhteensä 37, yhdistys 
maksoi jäsenten liput (19), seuralaiset 
maksoivat omat lippunsa. Esitys oli hauska ja 
näyttelijät ammattitaitoisia. Ensi kesänä voimme
taas valita useamman eri teatterin tarjonnasta.
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Syksyn ja loppuvuoden tilaisuuksia
(laita tapahtumat kalenteriisi)

Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään 
Torikievarissa 30.10 klo 13.30. Kokouskutsu on 
sivulla 2. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta 
ja nyt ovat erovuorossa varapuheenjohtaja Eero
Puhakka, jäsenet Riitta Niskanen ja Evaliisa 
Luoma, varajäsenet Seija-Liisa Neuvonen ja 
Taisto Väyrynen. 

Torikievari

Elokuvaviikko 8.11 – 21.11

Vuosi sitten kokeilimme elokuvaviikkoa, mutta 
osanotto jäi vähäiseksi. Syynä oli varmasti 
koronasta johtuva rajoitettu tarjonta ja ihmisten 
varovaisuus. Pitkien etäisyyksien maakunnassa
omavalintainen elokuvaesitys oman 
paikkakunnan elokuvateatterissa on matalan 
kynnyksen virkistystapahtuma. Elokuvan voi 
toki valita mistä maakunnan teatterista 
hyvänsä. Elokuvaviikko toteutetaan uudestaan 
tänä syksynä. Viime vuodesta poiketen 
elokuvaviikko on kahden viikon pituinen, 
viikot ovat 45 ja 46 (8.11 – 21.11).

Näytös on valittavissa seuraavista 
teattereista, Tapio Joensuussa, Kino-Hovi 
Kiteellä, Kino-Mantsi Ilomantsissa vain 
torstaipäivät, Kino Hannikainen 
Nurmeksessa, Kino Marita Outokummussa.

Toimintaohjeet osallistujalle:

Ilmoita 2.11 mennessä osallistumisesi, 
nimesi ja valitsemasi elokuvateatteri joko 
sähköpostilla parkinson.joensuu@gmail.com 
tai tekstiviestillä puh. 045 641 9663. 
Elokuvan nimeä ei tarvitse ilmoittaa.

Mennessäsi esitykseen, kerro 
lipunmyynnissä, että olet tulossa 
Parkinsonyhdistyksen tarjoamaan 
esitykseen. Sihteeri on toimittanut 
osallistujalistan teatterille ja teatteri 
laskuttaa lipun hinnan yhdistykseltä.

Pikkujoulu

Pikkujoulu pidetään 7.12 alkaen klo 16 ravintola
Niittyrannassa. Osoite on Vallesmannintie 12 
82220 Niittylahti. 
Joensuun keskustasta pääset bussilla 101.

Tutustu ravintolaan http://www.niittyranta.com/

Ilmoittautuminen:

Ilmoita osallistumisestasi 30.11 mennessä 
sihteerille joko sähköpostilla 
parkinson.joensuu@gmail.com tai 
tekstiviestillä puh. 045 641 9663. Kerro, 
tuletko yksin vai seuralaisen kanssa sekä 
mahdollinen erityisruokavalio. 

Osallistumismaksu jäsen 10€, ei jäsen 20€. 
Maksu kerätään tilaisuuteen tullessa, joten 
varaa tasaraha mukaan.

Vaihtoehto Niittyrannan pikkujoululle

Onko Niittyranta liian kaukana? Kokeillaan tänä 
vuonna vaihtoehtona omalla alueella, (Nurmes, 
Lieksa, Kitee), samanaikaisesti (7,12 klo 16) 
järjestettävää jouluateriaa. 

Tähän pitää ilmoittautua 24.10 mennessä, 
koska paikka varataan ilmoittautumisten 
perusteella. Ilmoittautumisohjeet ja maksut ovat
muuten samat kuin Niittyrannan tilaisuuteen. 
Ehdota paikkaa sekä myös, oletko valmis 
olemaan tilaisuuden yhteyshenkilö.
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Syysretki Kiteelle Riuskuun ja 
eläinpuistoon
Tellervon Riuskussa (kannen kuvassa)

Koronan vuoksi useasti siirretty retki 
yhdistyksemme kunniajäsenen, Tellervo 
Romppasen kotiin Tolosenmäen Riuskuun 
toteutui viimein keskiviikkona 29.9. Retken 
toisena kohteena oli Pajarinhovi ja eläinpuisto.

Tellervo toivotti meidät vieraat tervetulleiksi ja 
kertoi paikan mielenkiintoisesta historiasta. 
Paikka on Kiteen sivistyksen kehto, sillä siinä 
on toiminut Puhoksen Kansanopisto, jonka 
perustivat Eevi ja Esa Takala. Heidän 
tyttärensä, Kyllikki Takala vaikutti myös Kiteen 
koulutoimessa ja oli mm. Kiteen lukion opettaja 
sekä rehtori. Kyllikki ei avioitunut eikä hänellä 
ollut omia lapsia, mutta oli ottolapsi Tellervo, 
josta tuli paikan haltija Kyllikin jälkeen. Paikan 
historiasta on mielenkiintoinen Vesa Tuomisen 
kirjoitus, joka on luettavissa nettisivullamme 
olevan linkin kautta.

https://www.pkparkinson.com/tapahtumat/
[LATAA Brander…]

Riuskussa kahvittelimme ja seurustelun 
lomassa paistoimme rannalla makkaroita. 
Varattu parituntinen kului nopeasti, kiitimme 
Tellervoa vierailusta ja suuntasimme 
Pajarinhoviin.

Tellervon kodin salin kaakeliuuni

Tellervon sali huokuu historiaa

Pajarinhovi

Kun tulimme Pajarinhovin pihaan, se oli autio 
muista ajoneuvoista. Oli helppo havaita, että 
matkailukausi on ohi. Muita ihmisiä kuin meidän
ryhmä, ei ollut. Meidät ohjattiin lähtöportilta 
sisään ja läksimme tutustumaan eläimiin 
viitoituksen mukaan. Eläimet olivat varsin 
passiivisia, mikä johtui varmasti vuodenajasta. 
Mielenkiintoisimmat eläimet omasta mielestäni 
olivat alpakat ja karhut. Karhupariskunta tuli 
kutsusta tervehtimään aidan vierelle.

Kierros päättyi ravintolaan, missä ruokailimme. 
Ruoka oli tarjolla noutopöydässä. Rehellisesti 
pitää todeta, että ruoka oli pettymys. Ei lainkaan
vastannut verkkosivuilla olevia kuvauksia. Olin 
etukäteen ilmoittanut ryhmämme tulemisen ja 
henkilöiden lukumäärän, joten olisi toivonut 
ravintolan tekevän osuutensa paremmin. 

Eero Puhakka
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Kunnon Parkkilaiset, Taisto 
Väyrysen kertomus Kela-
kuntoutuksesta, osa 2
Yhteishenki

Pientä ”ironiaa”, jos saa viljellä, niin melkein 
harmittaa, kun ei aikaisemmin ole päässyt näin 
rattoisaan seuraan. Vaikka ollaan monelta 
huumorialueelta, ihmeen hyvin ymmärrettiin 
toisiamme, vai voisiko olla, ettemme ymmärrä 
ollenkaan. 
Viikon aikana kuuli monia erilaisia tarinoita, joita
en nyt kerro, syystä, ettei ne olleet kerrottavaksi
tarkoitettua.
Hienoista hilpeyttä herätti, kun allekirjoittanut 
kertoi taudin löytymisestään.

 Olin varannut yleislääkärille ajan, valittaakseni 
”känsästä jalkapojassa”. Vastaanotolla en 
ehtinyt kunnolla edes suutani avata, kun tämä 
”lekuri” ilmoitti, ettei känsät kuulu hänelle, 
menkää jalkahoitajalle. Mutta ”tohtori ” ilmoitti, 
että hänellä on aikaa varattu minulle 
kaksikymmentä minuuttia, onko muita vaivoja?

Sittenpä kertoilin kaikki vaivani ja lääkäri 
kuunteli, olihan se hänen työtään. Varttitunnin 
vaivojani lueteltuani, lääkäri nousi seisomaan, 
ajattelin, nyt tuli minulle ulosheitto, että lääkäri 
sai tarpeekseen minun valituksistani.

- Parkinsonintauti
-Aivan, kuin virallisesti lääkäri ilmoitti 
seisaaltaan, teissä on Parkinsonintauti, minä 
lähetän teidät tarkempiin tutkimuksiin. 
Nyt minulla on molemmat; känsä jalkapohjassa 
ja Parkinsonintauti. 

Mieliala tauti

Itse sairastuneena, on tullut ajatelleeksi ja 
tarkemmin miettineeksi, miten tauti vaikuttaa 
jokapäiväiseen, arkiminään. Voisi sanoa, että 
jokaisella on omanlaisensa taudinkuva. On 
hiljainen-, sulkeutunut-, avoin-, murehtiva-, 
vähättelevä – ja eniten on vaihtelevia 
käyttäytymismuotoja. Potilas saattaa samassa 
hetkessä itkeä ja nauraa, ottaa raskaasti, 
masentua tai ottaa rennosti, ”kyllä se siitä”.

Parkinsonintaudilla on mahdoton määrä tunne- 
ja tuntokuvia. Välillä tuntuu siltä, kuin koko keho
olisi jonkun hallinnassa, jonkun muun, kuin 
minun itseni, niin moninaiset ovat tuntemukset. 

Aivan viimeisiä oireita on, harhanäyt. Tai 
mistäpä minä tiedän, onko ne taudin oireita, 
mutta niin luulen. Saatan herätä yöllä, ilman 
erityistä syytä ja tuntea, kuinka huoneessa 
liikkuu joku, avaan silmäni ja kappas vaan tuolla
nurkassahan seisoo aivan tuttu henkilö. Jos 
henkilö seisoisi paikallaan, hyväksyisin 
näkemäni empimättä, mutta sehän kaiken 
lisäksi liikkuu, joten yritän varmistua 
näkemästäni, jolloin se katoaa jonnekin. 

Näistä ”aaveista” en ole kertonut kenellekään, 
sillä olen sen ikäinen ja maalta kotoisin, joten 
saatat ymmärtää, miksi vältän kehumista 
näkyjen näkemisellä.

Parantumaton

Parkinson on erilainen tauti, kuin useimmat 
muut taudit. Yleensä sairaus tai tauti saadaan 
hoidolla, jopa ”syöpä”, parantumaan ja henkilö 
elää onnellisena ”elämänsä loppuun asti”. 
Parkinson ei parane. Useimmille, tieto, ”ei 
parane”, on kuin isku nuijalla päähän. Ikuinen 
tauti, onhan se, elinkautinen.

Loppujen lopuksi meillä ihmisillä on sairauksia 
valtava määrä joita emme tiedä ja sairas on 
vasta, kun sairaus on todettu, siispä olemme 
terveitä kunnes lääkäri on toisin todennut. 
Voisi jopa ajatella, kun tauti ei parane, ei 
tarvitse nähdä vaivaa paranemisesta, voimme 
keskittyä elämään sen kanssa. 

Kaikki loppuu aikanaan

 Viikko meni mukavasti, ”rääkki” oli siedettävää,
ohjelmaa koko ajalle, jaksoin olla kiinnostunut, 
siis ohjelma oli ”kiinnostavaa”.
Ei, ei toki Savolaisista niin vähällä päästy, 
meillä oli keväällä vielä toinen viikko tätä.

Jälleen näkemisen ihanassa toivossa 
PARHAAT PARKKILAISET !
Läsnä ollut Taisto Väyrynen
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Korona-ajasta uuteen normaaliin

Koronan vuoksi on yhdistyksen toiminta ollut 
kovin hiljaista, välillä kokonaan pysähdyksissä. 
Aluekerhojen toiminta kuihtui lähes kokonaan jo
ennen koronaa. Kerhoja vetivät pitkään samat, 
alusta asti mukana olleet henkilöt. Alkuperäiset 
jäsenet jäivät yksi kerrallaan ikääntymisen 
myötä pois, eikä uusia tullut mukaan. Olisiko 
nyt, kun toimintaa ajetaan muutenkin ylös, 
sopiva aika viritellä toimintaa myös eri puolilla 
maakuntaa.
 
Toiminta on keskittynyt suurelta osin 
Joensuuhun, minne on myös lähikuntien 
jäsenten helppo osallistua. Toki Joensuun 
tilaisuudet ovat avoinna koko maakunnan 
alueen jäsenille, mutta pitkät matkat ovat 
useimmille este.

Millaista toiminta voisi olla eri alueilla?

Jäsenistö jakaantuu Pohjois-Karjalan kuntiin 
seuraavasti, Heinävesi 2, Ilomantsi 5, Joensuu 
119, Juuka 6, Kitee 12, Kontiolahti 17, Lieksa 
19, Liperi 15, Nurmes 9, Outokumpu 8, 
Polvijärvi 5, Rääkkylä 2, Tohmajärvi 7. Määriä 
tarkasteltaessa näyttäisi siltä, Ylä-Karjalassa, 
Pielisen-Karjalassa sekä Keski-Karjalassa olisi 
mahdollista saada ryhmät toimimaan. Ryhmän 
käynnistämisen yhteydessä kannattaisi kutsua 
mukaan myös sellaisia liikehäiriösairaita, jotka 
eivät vielä ole jäseniä.

Tietosuojamääräysten vuoksi alueella olevat 
jäsenet eivät ehkä tiedä muista jäsenistä. 
Sihteeri ei voi antaa jäsentietoja vaan kutsujen 
pitää tavoittaa kohdehenkilöt ilman, että 
henkilön tiedot leviävät yhteisössä.

 

Toimintatapa voisi olla sellainen, että joku tekee
aloitteen tapaamisen järjestämiseksi, varaa 
kokoontumistilan ja valmistelee sihteerin 
kanssa kutsukirjeen. Sihteeri lähettää kaikille 
alueen jäsenille henkilökohtaisen kutsun 
tilaisuuteen ja kutsu julkaistaan myös alueen 
lehdessä. Näin kutsu tavoittaa sekä jäsenet että
ne, jotka eivät vielä ole jäseniä. 

Tapaamisessa kartoitetaan, millaista toimintaa 
halutaan. Toiminta voi olla mitä hyvänsä ryhmä 
haluaa, kahvitapaamisia, liikuntaryhmä, 
lukupiiri, elokuvapiiri, tietotekniikan opiskelu 
yhdessä, ym.

Hyvä lukija, jos olet valmis käyttämään aikaasi 
vapaaehtoisena ja haluat olla järjestämässä 
toimintaa alueesi Parkinsonin tautia 
sairastavien kanssa, ota haaste vastaan ja ole 
ensimmäisen kokoontumisen järjestäjä. Ilmoita 
valmiutesi sihteerille sähköpostilla 
parkinson.joensuu@gmail.com

Ensimmäisen tapaamisen valmistelussa ja itse 
tapaamisessa kannattaa käyttää apuna 
Kotikartanoyhdistyksen järjestökoordinaattoria. 
Sihteeri on yhdistyksestä yhteyshenkilö 
Kotikartanon ihmisiin. Hallituksen jäsenet 
auttavat myös tapaamisen järjestelyssä.

Työelämässä oleville oma Facebook ryhmä?

Joissakin yhdistyksissä on työelämässä oleville 
liikehäiriösairaille oma ryhmä, heillä on 
vertaistuen suhteen erilaiset tarpeet kuin jo 
eläkkeellä olevilla. Olisiko tähän oma suljettu 
FB ryhmä sopiva ratkaisu? Antakaa tästä 
palautetta.
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JärjestöAnnukan terveiset

Nyt on jo käynyt selväksi, että maailma on 
muuttunut koronan myötä, mutta myöskin 
vertaistoiminta. Emme saa liiton koulutuksiin 
väkeä, kun monet aktiivitoimijat eivät halua tai 
eivät jaksa enää ottaa vastuutehtäviä. Se on 
täysin ymmärrettävää, kun on kyse 
pitkäaikaissairaudesta ja ikääntymisestä, eivät 
voimavarat riitä loputtomiin. Uutta väkeä ei ole 
saatu, kun ensitietopäivät eivät ole toteutuneet 
ja kasvotusten kohtaamisia ei ole voinut 
toteuttaa. 

Vertaistuen merkitystä uudet tukea tarvitsevat 
sairastuneet ja heidän läheisensä eivät ole 
päässeet kokemaan ja sen vuoksi eivät 
myöskään tule tapaamisiin, vaikka tapaamiset 
ovat jo monessa paikka alkaneet. Me 
Parkinsonliitossa koetamme tämän ajan 
haasteista huolimatta, edelleen toteuttaa 
yhdistysten ja kerhojen kanssa asioita, joiden 
tarkoitus on tukea ja palvella liikehäiriösairautta 
sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia. 
Olemmekin liitossa jalkautumassa alueille jo 
tämän vuoden loppupuolella, mutta ensi vuonna
enemmänkin. Koetamme näin tukea alueiden 
toimijoita löytämään kadoksissa olevat 
immeiset vertaistuen piiriin.

Liiton kurssi- ja lomatoiminta pyörii täydellä 
teholla ja hakijoita alkaakin olla jo mukavasti. 
Muista sinäkin hakea virkistystä ja voimavaroja 
antaville kursseillemme! Kursseille pitää hakea 
hakulomakkeella, joka löytyy Parkinsonliiton 
kotisivuilta www.parkinson.fi ja kurssit löytyvät 
osoitteesta 
https://www.parkinson.fi/palvelut/parkinsonin-
tauti/kurssit tai klikkaat etusivulla olevaa 
liikehäiriösairautta, joka sinulla on ja sieltä 
löytyy vasemmasta laidasta kurssit. Voit olla 
myös yhteydessä kuntoutussuunnittelija Laura 
Jussilaan p.02 2740 418.

Niin ja se kesäloma… minulle se oli erilainen 
tällä kertaa. Muutin maaseutupitäjä Siilinjärveltä
väliaikaisesti Kuopio cityyn ja 5 viikkoa meni 
muuttoa tehdessä. Sain kuitenkin nautiskella 
yhden taivaallisen viikon mökin arkirutiineista 
saunoen ja uiden. Väliaikaisuus johtuu siitä, 
että tulevaisuudessa siintää pieni hirsipirtti 
samaisella mökkitontilla, järven rannalla, ja 
tarkoituksena on asua siellä loppuelämä. 
Toivossa on hyvä elää

Toivon myös näkeväni kaikkia teitä erilaisissa 
kohtaamisissa syksyllä. Pidetään peukut ja 
pottuvarpaat koko ajan ojolla, josko päästäisiin 
järjestämään kaikkea kivaa.

Oikein kaunista syksyä

Annukka

p. 0400 391853
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Tuettu loma
Seniori-, virkistys-, tuettu-, rahiksen / STEA, –
loma. Näistä nimistä jos pitäisi valita, ottaisin 
tuon ”virkistysloman”, vaikka samaa virkistys-, 
löhöily-, laiskottelu-, hemmotteluviikkoa tällä 
tarkoitetaan. 
Tällä kertaa tämä lomaviikko osui elo- syyskuun
vaihteeseen, vaikka ilmojen puolesta olisi 
käynyt mihin aikaan kesää tahansa.  
Anomukset tälle lomalle minä laitoin 

tammikuulla, niin varmaan moni muukin niistä 
neljästätoista, jotka olivat meidän ryhmässä.
 
Jo aloitus oli leppoisaa, meidäthän oli kutsuttu 
vasta iltapäivällä, ei tarvinnut stressaantua 
aikaisella aamuherätyksellä. Ja mikä oli 
ajellessa ja auringon paistaessa katsella 
maisemia, jotka kaunistuivat määränpäätä, 
Punkaharjua kohti tultaessa.

Kruunupuisto Punkaharjulla

Niin kuin paremmissakin pidoissa, tämäkin 
aloitettiin talon esittelyllä. Ulla, vuosien 
harjoittelun tuomalla ”rutiinilla” ulkomuistista 
hoiti homman hyvin. ”Jos eksytte, ei huolta ette 
te  kauaksi pääse, joka puolella on vettä” tämä 
on saari.  
 Siis me oltiin Kruunupuisto nimisessä 
kuntoutuslaitoksessa, Punkaharjulla 
Savonlinnan kaupungissa. 
 Näin oli ensimmäinen päivä saatu alkuun ja 
saman tien ruokailun jälkeen loppumaan, 
siirryttiin untenmaille.

 Tiistai, siis toinen lomapäivä aloitettiin 
uteliaisuuden ”tyydytyksellä”, esittäytymällä. 
Jokainen sai kertoa itsestään ne hyvät puolet ja
rohkeimmat kertoivat huonotkin puolensa. 
 Sitten ulos tuulettumaan ja Ulla kertoi, että talo 
on rakennettu viime vuosisadan alussa 
keuhkotautiparantolaksi, joka on ollut oma 
yhteisönsä kastijakoineen kaikkineen. Mitä 
korkeampi arvoasteikolla, sen komeampi 
asunto ja nimet sitä myöten, kuten naishoitajien
asunto ”Pimppi linna”.

 Päivään kuului, niin kuin naapurimaan 
vastaavissa, ”kuntotestejä ja parafiinihoitoja” 

Iltaohjelmaa oli joka ilta, oli peli-ilta, karaoke-, 
tanssi-, yhteislaulu-, ja ”valehteluilta.” Tuo 
valehteluilta oli aivan luvallinen, meidän oma 
viimeinen ilta.

Minun mielestäni ryhmäläisemme olivat 
erityisen ulospäin suuntautuneita ja luvan 
saatuaan, tai jopa juontajamme Marja taisi 
pyytää meitä ”valehtelemaan” ja kun lupa oli, 
niin mikäs siinä. Kuulemma mielikuvituksen 
käyttö on jopa suotavaa, aivovoimistelua.
 
Toki viikon aikana oli oikeaakin toimintaa ja 
monta mielenkiintoista aihetta käsiteltiin, kuten; 
sosiaaliset verkostot, Kelan ja verottajan 
vaikeat koukerot. 
Ikäihmisten liikkumisen ongelmat ja niissä 
yhteiskunnan vastaantulo kiinnosti erityisen 
paljon, olihan monella esim. ajo-oikeus katkolla.
Uni ja rentoutuminen oli aiheista mukavin, 
saatiin rentoutusohjausta kädestä pitäen, oli 
hauskaa väittely, kuka ”kuorsasi” koviten. Unen 
puute se ei ohjaajamme mielestä ole ollenkaan 
hyvä, vaan vaatii asiantuntevan apua.

Kuntosali, sauna ja uima-allas, ne olivat 
kovimmassa käytössä, tosin palaute niistä oli, 
että viimeinenkin liikekyky on mennyt, ei hätää 
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sanoi ohjaaja, muutaman päivän päästä olette 
nuoria ja vetreitä, kuin…
Kuntoutus on tämän päivän sana ja se on 
tämänkin laitoksen pääasiallinen toiminta, 
onneksi on seassa jonkun verran meitä ns. 
lomalaisia palveleva osasto.

Tuettu loma on jokaisen anottavissa, se 
myönnetään joka toinen vuosi, kunnon ja 
varakkuuden mukaan, niin monelle, kuin 
STEA:n rahoitusta vuosittain riittää.  
Löytyy netistä ”tuetut lomat”.  Ei kun anomaan. 

Loma on monen mielestä erityisen tarpeellinen 
nyt korona-aikaan yksinäisyyden karkottajana ja
kyllä sen huomasi, lähtiessä ei asiat 
meinanneet loppua ollenkaan, olisi ollut niin 
monta sanaa sanottavana, kuten. ” Ystävyys! ”

Taisto Väyrynen

Innostakoon tämä Taiston hauska kirjoitus 
mahdollisimman monta jäsentämme 
lomailemaan, huomatkaa erityisesti loman 
merkitys yksinäisyyden karkottajana!
Tuetun loman omavastuu on todella pieni, vain 
20 €/vuorokausi.

Sihteeri.

Laulamiseen pohjautuva kuntoutus voi
helpottaa Parkinsonin tautia 
sairastavien ääniongelmia

STT uutisoi 19.9 Tampereen yliopistossa 
tehtävästä tutkimuksesta, jossa kuorolauluun 
perustuva ääniharjoittelu selkeytti sairaudesta 
kärsivien puhetta.

Tutkimusaineiston analysointi on vielä kesken 
seurantamittausten osalta, kertoo päätutkija, 
logopedian yliopistonlehtori Nelly Penttilä 
Tampereen yliopistosta. Alustavia tuloksia on 
kuitenkin jo saatu, ja ne ovat lupaavia. 
Esimerkiksi tutkittavien äänenvoimakkuus 
kasvoi noin seitsemän desibeliä. Tämä on 
todella iso muutos. Myös puheen rytmikkyys 
lisääntyi ja perusäänitaajuuden vaihtelu kasvoi, 
eli puheessa esiintyi enemmän 
äänenkorkeuden vaihtelua monotonisuuden 
sijaan. Tutkittavien mukaan myös heidän 
kokemansa haitta äänihäiriöstä väheni 
kuntoutuksen jälkeen.

Laulu vahvistaa lihaksia

Puheen ja äänen harjoitukset sekä ylipäänsä 
kaikenlainen puhuminen ja laulaminen 

ylläpitävät lihaksistoa, jota tarvitaan myös 
turvallisessa syömisessä ja nielemisessä. 
Äänioireista kärsii jopa 90 prosenttia 
sairastuneista, mutta puheterapiaa on vaikeaa 
saada. Tutkijoiden mukaan laulukuntoutus voi 
olla hyödyllinen ja edullinen täydennys 
perinteiselle puheterapialle.

Laulaessa käytetään samoja lihaksia kuin 
puhuessa, mutta tehokkaammin ja 
monipuolisemmin. Myös laulamisen herättämän
tunnelatauksen ajatellaan vahvistavan 
sairastuneiden puhe-elimiä ja äänenlaatua. 
Yhteislaulu voi lisäksi vähentää sairauteen 
liittyvää häpeää ja puhumisen välttelyä.

Harjoituksissa tuotettiin erilaisia 
äänenkorkeuksia, ääntöpituuksia, 
voimakkuuksia ja erilaisia rytmejä, toisin kuin 
pelkissä puheharjoituksissa. Ryhmässä 
tekeminen tarjoaa vertaistukea ja on 
kustannustehokasta, ja yhteislaululla on 
todistetusti myös mieltä kohottava vaikutus. 

Laulullista kuntoutusta vetänyt kuoronjohtaja 
Kaisa Tienvieri kertoo, että harjoituksissa 
paitsi käytettiin ääntä monipuolisesti,  myös 
tuettiin keholla ja varsinkin käsiliikkeillä 
äänentuottoa ja sen vaihteluita. Lisäksi etsittiin 
erilaisia mielikuvia ja tunnetiloja värittämään 
äänenkäyttöä.
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Mitä sitten, kun en enää yksin pärjää

Meidän tauti ei luovuta, vaan se seuraa meitä
loppuun asti. Jossakin vaiheessa tulee aika,
että emme enää selviydy arkisista askareista
yksin ja joudumme turvautumaan toisten apuun.
Usein meillä on jokin läheinen, aviopuoliso,
oma lapsi tai muuten hyvä ystävä, joka toimii
avustajana ainakin alkuun. Kannattaa muistaa,
että meillä on lakiin perustuva oikeus
henkilökohtaiseen apuun.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut
Vammaispalvelujen käsikirjan, jossa on kattava
selvitys lain piiriin kuuluvista asioista. Tämäkin
esityksen lähteenä on tämä käsikirja. Käsikirja
on luettavissa myös verkossa osoitteessa
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/
tuki-ja-palvelut/henkilokohtainen-apu

Laki on laaja kokonaisuus ja tässä esityksessä
keskitytään ”henkilökohtaiseen apuun” liittyviin
palveluihin. Vaikka me liikehäiriösairaat emme
ole vammaisia, kuulumme sairautemme
luonteen vuoksi vammaispalvelulain piiriin.

Mihin henkilökohtaista apua myönnetään?

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin,
jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman
tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen
avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista
henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa
niin kotona kuin kodin ulkopuolella:
• päivittäisissä toimissa
• työssä ja opiskelussa
• harrastuksissa
• yhteiskunnallisessa osallistumisessa
• sosiaalisen vuorovaikutuksen
ylläpitämisessä

Avun hakeminen

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja haetaan
Täällä Pohjois-Karjalassa Siun Sotelta. Kun
asiakas saa myönteisen päätöksen, hän
valitsee sopivan palveluntuottajan.

https://www.siunsote.fi/henkilokohtainen-apu

Henkilökohtaisen avun järjestämisen tapoja on 
kolme, josta hakija valitsee itselleen parhaan.

1. Työnantajamalli

Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle
henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta
aiheutuvat kustannukset työnantajan
maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine
maksuineen ja korvauksineen sekä muut
kohtuulliset avustajasta aiheutuvat
välttämättömät kulut.

2. Palveluseteli

Kunta antaa vaikeavammaiselle henkilölle
avustajapalveluiden hankkimista varten
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä
annetussa laissa (569/2009) tarkoitetun
palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen.

3. Oma tai ostopalvelu

Kunta hankkii vaikeavammaiselle henkilölle
avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä
palvelujen tuottajalta tai järjestää palvelun itse.
taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai
muiden kuntien kanssa.
Kaikki nämä toteuttamistavat ovat käyttäjälleen
maksuttomia.

Yksityisiä palvelujen tuottajia mm.

Avustajasi Oy, www.avustajasi.fi
Spesio, https://www.spesio.fi/
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Jäsenkortti 2022

Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys ry

              

Leikkaa yläosa katkoviivaa pitkin irti ja taita keskeltä, saat voimassa olevan jäsenkortin

Mennyttä kesää kiitollisena muistellen

Kesä oli todella ihana meille eläkeläisille 
lämpöä ja aurinkoa riitti. Toisin esim. viljelijät 
kantoivat huolta tulevasta syksyn sadosta ja 
sehän oli ainakin paikoin heikko, jopa 
katovuoteen verrattavissa. Luojan ilmoille 
emme vaan mahda mitään.

Koronan suhteen saimme jo hieman valoa 
tulevaan, olemmehan voineet harrastaa mm. 
omassa yhdistyksessä yhteisiä mieltä- ja kehoa
virkistäviä tapahtumia. On tosi tärkeää tavata 
livenä ystäviä ja läheisiä. Yhdistyksemme 
hallituksen kokouksessa suunniteltiin tulevaa 
syyskauden ohjelmaa ja koetimme tarkkaan 
miettiä, kuinka saamme jäsenistöä laajalti 
yhteen ja yhteisiin tapahtumiin!

Meidän kesä järvenrantatontilla oli ihana, vettä 
saatiin sadettajilla puutarhaan ja 
pihanurmikolle, niin satoakin saatiin. Iloa toi 
kovasti juhannukseen Hampurista saapunut 
poikamme perhe, saimme koko suku viettää 
keskikesän juhlaa yhdessä. Koronapelko ja 
säännöt olivat eristäneet meitä kuten muitakin 
perheitä jo turhan kauan.

Syksyn tullen puolisoni alkoi toden teolla 
suunnitella pientä rakentamista. Keväällä 
kaadetut puut hän käytti sahalla ja niin tuli 
parrua ja lautaa rakentamiseen.

Mönkkärivarasto alkoi syntyä ripeää vauhtia, 
hänen mielestä vähemmän ripeästi. Olen 

todella iloinen puolisoni tämän hetkisestä 
voinnista ja aloitteellisuudesta Parkinsonista 
huolimatta. Esko on tunnollinen lääkkeiden 
otossa/ruokailu huomioiden ja päivittäin 
harrastaa jotain liikuntaa, sauvakävellen, 
pyöräillen ja kalastaminen on lempipuuhaa.

Vuodenajasta riippuen harrasteet vaihtuu, 
kunhan vain töiltä ehtii. Joensuussa 
keilaryhmässä käynti on ollut aivan ihanaa 
meille molemmille tavata tutut ja samalla pieni 
kilpailu mielessä. 

Saa todella olla kiitollinen tästä päivästä ja 
tähän saakka eletystä elämästä!
Innolla odotimme tulevaa syksyn retkeä Kiteelle
toivoen runsasta osanottoa ympäri Pohjois-
Karjalaa!

Toivotan Teille jokaiselle mahdollisimman 
Hyvää vointia päivä kerrallaan. Nautitaan siitä, 
mitä meillä vielä on jäljellä!

Seija Turunen
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