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Yhdistyksen puheenjohtajan palsta

Ansiomerkkien saajat liiton puheenjohtajan Ariel Gordinin seurassa. Tulle vasemmalla.

Terveisiä liittomme 30-vuotisjuhlasta
ja syysliittokokouksesta

Yhdistyksemme oli, kuten
asiaan kuuluukin, edustettuna
Turussa Suomen Parkinson-
liiton 30-vuotisjuhla-
seminaarissa ja arvokkaassa
iltajuhlassa 14.11. Paikalla
olivat Tuija liittohallituksen
jäsenenä, Mansikka ja Tulle
liittokokousedustajina sekä
kerhomme sihteeri Alli.

Iltajuhlassa jaettiin liiton ansiomerkkejä,
ja mm. puheenjohtajamme Tulle palkittiin
työstään liiton hopeisella ansiomerkillä.

Samassa tilaisuudessa julkistettiin myös
yhdistysten välisen jäsenhankintakilpai-
lun tulos. ME voitimme kisan ylivoimai-
sesti ja saimme siitä kunniakirjan lisäksi
liitolta 200 ¤ palkinnon!
Suuri kiitos menestyksestämme kuuluu
Elna Karille, joka voittikin henkilökohtai-
sessa jäsenhankintakisassa kolmannen
sijan ja sai siitä hyvästä liitolta kahden
hengen kylpyläloman palkinnoksi!

Seuraavana päivänä pidettiin
syysliittokokous puheen-
johtajana rento Ilkka Kanerva.
Odotettavissa oli tiukka
varapuheenjohtajan vaali ja
”musta hevonen” tulikin
valituksi. Liittohallituksen neljän
erovuoroisen jäsenen tilalle
saatiin kaksi uutta, kaksi piti

paikkansa. Tuijamme jatkaa vielä
kaksivuotiskaudelleen. Meidänkin ajama
linja valtakunnallisesti kattavasta
edustuksesta hallituksessa toteutui hyvin.

Oli mukava todeta, että liiton talous on
saatu tasapainoon vaikeasta vuodesta
huolimatta. Sama linja jatkui hyväksytys-
sä talousarviossa vuodelle 2015.
Hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa
todetaan mm. järjestettävistä koulutuk-
sista vertaistukihenkilöille ja kokemus-
kouluttajille. Jos jäsenistöämme tällainen
toiminta ja koulutus kiinnostaa, niin
ottakaa asia esiin Tuijan tai Tullen
kanssa!

Tulle Törmä
yhdistyksen puheenjohtaja
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Kerhon puheenjohtajan mietteitä
Rakkaat ystävät ja kohtalo-
toverit, aika juoksee nopeaan,
entinen kollegani tapasi sanoa,
aika rientää kun on hauskaa.
Aina meillä ei voi olla hauskaa,
sairautemme antaa merkkejä
itsestään ja ”parkkis-herraa” ei
pakoon pääse, mutta sen
kanssa voi yrittää tulla toimeen.
Koko yhteiskuntamme on muutoksen
pyörteissä ja me ”pienet potilaat”
katsomme silmät suurina, kuinka meidän
käy, politiikkojen taistellessa Sote-
uudistuksesta. Saammeko hoitoa vai
emme ja miten sitä saamme. Säästöihin
vedotaan joka paikassa ja keneltä ne
rahat sitten otetaan, heiltä joilla ei ole
voimia sanoa vastaan ja heiltä jotka ovat
taakkana yhteiskunnalle. Meistä suurin
osa on tehnyt töitä useita kymmeniä
vuosia ja maksanut veroja satoja
tuhansia, jotta meillä olisi vanhuus
turvattu ja yhteiskunta huolehtisi meistä
jos sairastumme.

Tässä esimerkki; viime vuonna esitimme
Vaasan sairaanhoitopiirin johdon ja
Vaasan Seudun Yhdistysten yhteisessä
tapaamisessa kysymyksen: "Minkä
tähden jokainen diagnosoitu Parkinson-
potilas, ei saa lähetettä fysioterapiaan,
missä asiantuntija voisi arvioida potilaan
fyysisen tilan ja mahdollisen fysikaalisen
hoidon tarpeen ja antaa ohjeita
omatoimiseen liikuntaan ja sopia potilaan
kanssa fyysisen tilan seurannasta".

Viime vuonna suhtautuminen oli
mielestämme positiivinen, mutta
miten kävikään. Tänä vuonna
sama kysymys otettiin sairaalan
johdon taholta esille ja vastaus
oli aivan toisenlainen. Parkinson-
potilas ei tarvitse tällaista
ohjausta, ei ole hyötyä!
Vai ei – hoitosuositusten

mukaan Parkinson-potilaan hoito koostuu
50 % lääkityksestä ja 50 % liikunnasta,
mihin tämä suositus katosi? Järkikin
sanoo, että jos liikumme ja hoidamme
itseämme mahdollisimman itsenäisesti,
yhteiskunta hyötyy ja säästää varojaan
pitkällä tähtäyksellä.
Kukaan ei voi tosissaan olla sitä mieltä,
että me emme tarvitse liikuntaa ja
erityisesti apua siihen, että liikumme
oikein. Jo vuosia on tiedetty, että liikun-
nasta on hyötyä tämän sairauden hoidos-
sa. Itse potilaana tiedän, että jos päivit-
täinen liikunta-annos jää väliin, se tuntuu.

Tässä haluan liittohallituksen jäsenenä
antaa jäsenillemme esimerkin asiasta,
minkä minä katson niin tärkeäksi, että
liittomme saa ottaa tähän kantaa
valtakunnallisesti!

Liikkukaa ja hoitakaa itseänne, me
yritämme tehdä sen mahdolliseksi!

Tuija Vuorinen, kerhon puheenjohtaja
Parkinson-liiton hallituksen jäsen

Tuija ja Tulle vastaanottavat jäsenhankinta-
kilpailun voittajayhdistyksen kunniakirjan ja
200 euron rahapalkinnon liiton toiminnan-
johtaja Hanna Mattilalta.
Yhdistyksemme jäsenmäärän kasvu oli
huima 39,2 %!
Toinen sija jaettiin Porin yhdistyksen ja
Huntington-yhdistyksen kesken, kasvu oli
heillä 24,5 % .
Olimme siis ylivoimaisia. Suuri kiitos palkitulle
Elna Karille ja muillekin ansiokkaasta
jäsenhankinnasta!

Jäsenhankintakilpailun tulos:
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Liitto

Liittokokous valitsi liittohallituksen
varapuheenjohtajaksi seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi Ritva Roineen Keski-
Suomesta.
Uusina jäseninä liittohallitukseen nousivat
neurologi Juha Rinne Turusta ja Pertti
Kumpulainen Kuopiosta.
Liiton jäsenmaksuosuudeksi päätettiin
entinen 10 ¤ per jäsen.
Liiton tulevan vuoden teema on
”Oikeutena asiantunteva hoito”.

Kerho

Tammikuun tapaamisessa 20.1. valitaan
kerholle johtokunta vuodelle 2015.
Tervetuloa mukaan – ketään ei vaadita
vetotehtäviin, vaikka muuten kaikkien
ideoita ja panosta toivotaankin toiminnan
kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi!

Verkostoituminen
kannattaa!

Virallisia kuulumisia

Yhdistys

Aika on kulunut nopeasti. Tuntuu siltä,
että vastahan yhdistyksemme
perustettiin, mutta nyt täytämme tässä
kuussa jo kokonaista viisi vuotta!

Kiitokset kauniit kaikille toimintaa
kehittäneille ja ylläpitäneille niin
yhdistyksessä kuin kerhosakin!

Yhdistyksemme kokonaisjäsenmäärä
tällä hetkellä on 114.
Uusia jäseniä tuli jäsenhankintakilpailun
aikana kaikkiaan 38.

Yhdistyksen 5. vuosikokous tullaan
pitämään maaliskuussa.
Erovuorossa ovat hallituksen
puheenjohtaja Tulle Törmä sekä
hallituksen jäsenistä Alli Vaaranmaa sekä
Esko Nikko. Toiselle kaudelle jatkavat
Ulla-Maija Rönnberg ja Jouko
Vaaranmaa.

Parkinson-liittoon kuuluu 18 yhdistystä
ja yli 120 kerhoa. Parkinson-yhdistysten
lisäksi liiton jäseniä ovat Suomen
Dystonia-yhdistys ja Suomen Huntington-
yhdistys. Jäseniä yhdistyksissä on
yhteensä yli 8000.
Etelä-Pohjanmaan Parkinson-yhdistys
ry ja Vaasan seudun Parkinson-yhdistys
ry ovat sijainniltaan lähellä toisiaan ja
molemmat erittäin aktiivisesti toimivia
yhdistyksiä.
Yhdistykset ovat myös yhdessä järjes-
täneet jäsenilleen toimintaa ja antaneet
näin mahdollisuuden uusien tuttavuuk-
sien ja ystävyyssuhteiden solmimiseen.
Kesäkuussa Etelä-Pohjanmaan
Parkinson-yhdistys kävi vieraanamme
Vaasassa ja kesäretkemme suuntautui
Raippaluotoon, Merenkurkun maailman-
perintöalueelle.
Karun kauniit maisemat ja käynti
näköalatornissa olivat elämys koko
seurueelle ja oma oppaamme Tulle
Törmä kertoi jääkauden aiheuttamista
maaperän muutoksista alueella ja
muutakin historiaa.
Kuvat kertokoot puolestaan maiseman
kauneudesta. Retken lopuksi söimme
maittavan Maailmanperintö-lounaan
rantaravintola Berny´ssä.
Vastavierailun teimme sitten ystäviemme
kutsusta lokakuun alussa Kurikkaan,
missä meille oli järjestetty maittava lounas
ja vaikuttavaa ohjelmaa. Saimme nauttia
kauniista tanssiesityksestä ja yhden
miehen ”orkesterista”. Molemmat
esitykset tekivät meihin syvän vaikutuk-
sen, ja sitten vielä sokerina päälle
järjestimme arpajaiset, joiden tuotto
jaettiin tasan yhdistysten kesken. Mitä
keksimme seuraavaksi, se nähdään!
Lopuksi voin vain todeta, että verkostoi-
tukaa ja tutustukaa, tämäkin on
vertaistukea parhaimmillaan.

Yhdessä olemme voimavara vailla
vertaa!

Tuija
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Miten itse voi vaikuttaa?

Mervi Räihä

Allaolevan tekstin kirjoittaja Mervi Räihä on
tamperelainen Parkinsonin tautia sairastava.
Mervi kävi aiemmin kuukausitapaamisessamme
kertomassa ja keskustelemassa aiheesta
”Aivostimulaatiohoito”.

Muita Mervin kirjoituksia voitte lukea netissä julkaistusta
Potilaan lääkärilehdestä osoitteessa:
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/haku/?q=räihä

Mervi Räihä

Parkinsonia pitkään sairastaneen Mervi
Räihän ohjeet:

1. Ota lääkkeet ajallaan, tunnin, jopa
puolen tunnin viivästys voi sekoittaa
loppupäivän.

2. Hyväksy tietyt ruokarajoitukset. Lääke
ja valkuaisainepitoinen ruoka yhtä aikaa
otettuna pilaa lääkkeen vaikutukset,
varoajat ovat tärkeät.
3. Älä vertaa omia oireitasi saati
lääkkeitäsi toisten parkkisten vastaaviin,
ei ole kahta samanlaista.

4. Liike on lääke – aamuvoimistelu ja
muutama lenkki viikossa pitää notkeana
ja kotikuntoisena.

5. Opettele kirjaamaan parin viikon ajan
ennen lääkäriin menoa oireet, lääkkeen-
ottoajat, ym. oirepäiväkirjaan – se auttaa
sinua ja lääkäriä.

6. Älä häpeä näkyviä oireitasi, osallistu
ja tee kuten ennenkin. Parasta asenne-
kasvatusta on pyytää apua esim.
kahvilassa, kaupan kassalla kertomalla
asiallisesti – tämä parkinsonin tauti on
tehnyt käsistäni epävarmat, voisitko
tuoda kahvin pöytään? Kassajonossa
voi heittää kiireen sikseen, sanoa vain
että parkkiskin tarvitsee ruokaa, kestää
hetken, kiitos kärsivällisyydestä.

7. Lääkkeet auttavat kymmenisen vuotta,
jokaisella kuitenkin oma aikataulu.
Lääkkeiden vaikutusta joutuu odotta-

maan pidempään – off-vaihe tulee tutuksi,
oireet pahenevat ja lääkkeen määrää on
lisättävä. Mutta on parempi sietää oireita
jonkin verran, kuin lisätä levodopaa niiden
poistoon, koska vuosien mittaan dopamii-
nin käyttö johtaa usealla tahattomiin
liikkeisiin, jotka voivat olla pahemmat
kuin itse taudin oireet. Ruuan laatu ja
varoajat viimeistään tässä vaiheessa
huomioitava.

8. Yhdistystoiminnan kautta saa paljon
tietoa eri harrastusten myötä, nettisivuilta,
tärkeimpänä vertaistuki. Moni jättää
tulematta peläten pitkään sairastaneiden
kunnon näkemistä, mutta myös se toinen
puoli, hyvin lääkkeillään pärjäävät, jää
näkemättä.

9. Lopuksi: Parkinson on ikävä kumppani,
jonka kanssa voi kuitenkin elää kuta-
kuinkin normaalisti ilman kuoleman-
vaaraa. Kun sen ymmärtää, voi nauttia
elämästä ehkä jopa täydemmin kuin
ennen.

10. Iloa, valoa, luottamusta siihen että
elämä kantaa.

11. Kaisa Raittila:
Kaikkien kolhiintumisten hinnalla
minä ostan tämän yhden toiveen;
että mitä ikinä tulee,
ne joilla on sama matka
eivät jättäisi toisiaan.
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Tapahtunutta

• Yhdistyksen hallituksen kokous 13.1.

Tulevia tapahtumia
• Yhdistyksen ja kerhon sponsoroima
pikkujoulu Validiassa Vaasassa 11.12.

• Helmikuun kuukausitapaaminen 17.2.

• Tammikuun kuukausitapaaminen 20.1.
Kerhon johtokunnan vaali

• E-P:n Parkinson-yhdistyksen
20-vuotisjuhla Seinäjoella 11.4.

• Äänihieronta-luento ja yhdistyksen
vuosikokous Vaasassa 15.3.

• Maaliskuun kuukausitapaaminen 17.3.

• Suomen Parkinson-liiton kevät-
liittokokous Seinäjoella 12.4.
• Huhtikuun kuukausitapaaminen 15.4.
Vaasan seudun avustajakeskus esittäytyi

• Toukokuun kuukausitapaaminen 20.5.
Kuntoutusohjaaja Beatrice Blomqvist.

• Suomen Parkinson-liiton järjestämä
juhlavuoden Parkinson-kävely 20.9.
14 osallistujaa...

• Suomen Parkinson-liiton 30-vuotis-
juhlaseminaari ja iltajuhla Turussa 14.11.

• Yhdistyksen hallituksen kokous 7.4.

• VoiHyvin vaasalainen -tapahtuma
Rewell Center, Vaasa 5.4. Yhdistys esillä.

• Kesätapahtuma Koivulassa 4.6.

• Eteläpohjalaisten vierailu ja yhteinen
kesäretki Björköbyhyn 12.6.

• Suomen Parkinson-liiton
syysliittokokous Turussa 15.11.

• Syyskuun kuukausitapaaminen 16.9.

• Lokakuun kuukausitapaaminen 21.10.

• Huhtikuun kuukausitapaaminen 21.4.

• Toukokuun kuukausitapaaminen 19.5.

• Maaliskuun kuukausitapaaminen 18.3.

• Puheenjohtaja- ja sihteeripäivät Turussa
20.3.  Tuija paikalla.
• Keilausta Vaasassa 26.3.

• Boccia-haasteottelu Nivelyhdistyksen
kanssa 1.4.
• Hatha-jooga 2.4.

• VSY:n avoimet ovet 7.4. Yhdistys esillä.

• Hatha-jooga 9.4.

• VSY:n kevätkokous 29.4. Tuija paikalla.

• Hatha-jooga 30.4.

• Hatha-jooga 7.5.

• VSPY:n hallituksen kokous 2.6.

• Sairaalapäivä 28.10. Yhdistys esillä.

• VSPY:n hallituksen kokous 1.9.

• VSPY:n hallituksen kokous 6.10.

• VSPY:n hallituksen kokous 10.11.

• Novian ja VAMK:n järjestöekstriimi
11.11. Vaasassa. Yhdistys esillä.

• Äänihierontamatka Kokkolaan 12.11.

• Äänihierontamatka Kokkolaan 26.11.

• Marraskuun kuukausitapaaminen 18.11.

• VSPY:n hallituksen kokous 1.12.

• Kaikki on mahdollista -tapahtuma
Botnia-hallissa Vaasassa 3.12. Yhdistys
esillä.

• Yhdistyksen hallituksen kokous 5.5.

• E-P:n Parkinson-yhdistyksen vieraina
Kurikassa 4.10.

• Tanssiliikuntaa Terviksessä 7.11.

• Tanssiliikuntaa Terviksessä 5.12.

Lisäksi jokaviikkoiset virkistävät sisäpelit
Terviksessä perjantaisin!

• Kerhonvetäjien koulutuspäivät 23-25.9.
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Etelä-Pohjanmaan yhdistyksen jäsenettulivat
tutustumaan maailman luonnonperintö-
kohteeseen.

NOVIAn ja VAMKin opiskelijat saamassa
Parkinson-tietoutta Allilta ja Tuijalta.

Parkinson-liiton 30v-juhlakävelyyn osallistui
14 jäsentämme.

Vastavierailulla Kurikassa. Hyvä ruoka,
musiikkia ja taitovoimistelua. Mukava retki.

Jokakesäinen iltapäivä Koivulassa. Syötiin
hyvin ja pelattiin ulkopelejä. Virkistävää.

Marika Peltoniemi Vaasan seudun avustaja-
keskuksesta antamassa meille hyödyllistä
tietoa.

Hajakuvia vuoden 2014 tapahtumista
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Pitkän linjan puheenjohtaja rentoutuu
melomalla ja lukemalla

Retkimelonta Lapissa kajakilla tai kanootilla
on melontaoppaan harrastus numero yksi!
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Vaasan seudun Parkinson-kerho erosi
Tampereen Parkinson-yhdistyksestä
joulukuussa vuonna 2009. Irtautumista
Tampereen yhdistyksestä oli vetämässä
aktiivisesti Tulle Törmä, 68, joka valit-
tiinkin järjestäytymiskokouksessa uuden
yhdistyksen ensimmäiseksi puheen-
johtajaksi. Siitä asti Tulle on vetänyt
yhdistystä.

Törmä toimi pitkään myös Vaasan
seudun Parkinson-kerhon johdossa,
mutta viime vuonna kerhon vetovastuun
otti Tuija Vuorinen.

– Hyvä, että kerholle löytyi Tuija vetäjäksi,
koska kerhon ja yhdistyksen johtaminen
samaan aikaan oli aika rankkaa.
Yhdistyksen kotisivuillekin löytyi oma
ylläpitäjänsä, joten nyt voin keskittyä
täysin puheenjohtajan tehtäviin, Törmä
kertoo.

Törmän aktiivinen työ Vaasan seudun
Parkinson-yhdistyksessä on huomattu
myös Vaasan ulkopuolella. Hänelle
myönnettiin vähän aikaa sitten Suomen
Parkinson-liiton hopeinen ansiomerkki.

Vaasan seudun Parkinson-yhdistys sai
puolestaan vuonna 2012 professori
Heikki Teräväisen juhlarahaston
stipendin, joka myönnettiin yhdistykselle
ansiokkaasta työstä. Tänä vuonna
yhdistys puolestaan voitti  Suomen
Parkinson-liiton järjestämän yhdistysten
välisen jäsenhankintakilpailun.

Arvokasta työtä

Törmän vaimo Marja, ”Mansikka”, sai
Parkinson-diagnoosinsa vuonna 1994.
Tampereen Parkinson-yhdistyksen
omaisjäseneksi Törmä liittyi vuonna
2003. Vaimonsa omaishoitajana hän on
työskennellyt viimeiset viisi vuotta.

Törmä sanoo, että vapaaehtoistyö ja
yhdistystoiminta antavat tunteen, että
tekee jotain arvokasta ja hyvää työtä.

– Yhdistyksemme on mukana myös
Vaasan Seudun Yhdistykset ry:ssä. Siellä
olen nähnyt, kuinka arvokasta työtä
vammaisten hyväksi tehdään.
Heikommilla pitää olla puolestapuhu-
jansa, Törmä toteaa.

Omaishoitajan työ ja Parkinson-
yhdistyksen vetäminen on sekä fyysisesti
että psyykkisesti välillä melko rankkaa.
Erityisen rankaksi Törmä kokee sen, kun
hän näkee vierestä, kuinka ystävät
sairastavat ja hiipuvat pikku hiljaa.

Vapaa-ajan ongelmia ei Törmällä
juurikaan ole, koska puheenjohtajan ja
omaishoitajan työt vievät suuren osan
vuorokauden tunneista. Jos vapaa-aikaa
jää, hän tykkää nikkaroida ja entisöidä
huonekaluja autotallissaan. Yön hiljaisina
tunteina hän lukee mielellään.

– Dekkarit ovat leppoisaa luettavaa.
Tykkään lukea myös tietokirjoja. Tällä
hetkellä minulla on kesken kirja, joka
kertoo melonnasta Laatokalla.
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Vaellusharrastusta Pohjoismaiden ”katolla”
Galdhøpiggenillä Jotunheimissa Norjassa.

Kotioloissa Mansikan kanssa, kissa piilossa.

Mopo on hyvä liikkumaväline mukana
Mansikan kanssa tehdyillä, jokakesäisillä
Euroopan kierroksilla.

Melonta suosikkiharrastus

Viimeiset seitsemän vuotta eläkkeellä
ollut Törmä työskenteli lähes koko
työuransa markkinointiviestinnän parissa
suurteollisuudessa. Koko elämänsä hän
on asunut Vaasassa Tampereella
vietettyjä opiskeluvuosiaan lukuun
ottamatta. Ekonomiksi hän valmistui
Tampereen yliopistosta vuonna 1973.

Törmä on ehtinyt olla mukana myös
monissa eri yhdistyksissä, useissa jopa
puheenjohtajana.

Nikkaroinnin ja lukemisen lisäksi Törmä
tykkää luonnossa liikkumisesta ja
erityisesti melonnasta. Luontoinnostus
syttyi hänelle jo pikku poikana, kun
erityisesti kasvit alkoivat kiinnostaa.
Vuonna 2000 hän suoritti harrastus-
pohjaltaan myös erä- ja luonto-oppaan
ammattitutkinnon.

– Enimmäkseen harrastan melontaa
Lapissa, jonne suuntaan hyvän ystävän
kanssa vähintään kerran vuodessa noin
viikon mittaiselle melontaretkelle.

Lähes kaikki Lapin joet melonut Törmä
pitää melonnassa täydellisestä rauhasta
sekä maisemista. Melonta antaa hänelle
myös hyvää liikuntaa, koska kaverukset
tykkäävät paljon ”raahausreissuista”
vastavirtamelontoineen. Erityisesti Törmä
pitää melonnasta Vätsärin erämaassa.

Törmä on miettinyt pikkuhiljaa siirtyvänsä
sivuun Vaasa seudun Parkinson-
yhdistyksen puheenjohtajan tehtävistä,
jos tehtävään löytyy uusi henkilö.

– Silloin varmasti lukisin ja nikkaroisin
enemmän.

-Hannu Toivonen-
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Kerhomme  oma sisäpeli- ja jumppa-aika
perjantaisin klo 13.00-15.00.
Nyt tauko – kevätkausi alkaa 16.1.

Curling, boccia, puhallustikka, frisbee,
sulkapallo, sähly, pehmokeilaus ym.

Tervis, Hietalahdenkatu 6, Vaasa
Nyt kaikki uudet ja vanhat jäsenet
mukaan!

Tapahtumista ilmoitus viikottain
Pohjalaisen ja Vaasan Ikkunan
toimintapalstoilla!

Tule liikkumaan – säännöllinen liikunta
tuottaa toivotun tuloksen ja antaa mielihyvää

Pitkäaikassairaiden vesivoimistelu
Maanantai klo12.00-12.30
Nyt tauko – kevätkausi alkaa 12.1.
Vaasan uimahalli

Seniori II (ent. neurologiapotilaiden voimistelu)
Maanantai klo 13.00–14.00
Nyt tauko – kevätkausi alkaa 12.1.
Tervis, Hietalahdenkatu 6, Vaasa

Yhdistyksen ja kerhon yhteinen
ohjelmallinen pikkujoulujuhla

Juhla 11.12. klo 18.00 Validian tiloissa Vaasan Palosaarella,
Käsityöläiskatu 10-14. Täysin esteettömät tilat!

Kerho sponsoroi jouluruokailun kahveineen ja torttuineen
siten, että omavastuu on 10 ¤ / yhdistyksen
jäsenmaksun maksanut (ei-jäsen, seuralainen 20 ¤).
Yhdistys tarjoaa jouluglögit ja viinit juhla-aterialle!

Jos et ole vielä ilmoittautunut, tee se heti Allille
050-356 6922 tai alli.vaaranmaa@hotmail.com

Mukaan n. 3 ¤ lahja.

Arvontaa, yllätysohjelmaa (mm. paras kravatti palkitaan)

Tervetuloa!

Toivottavat yhdistyksen hallitus ja kerhon johtokunta
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Kotisivumme päivitetty uuteen kuosiin!
Yhdistyksemme kotisivujen ylläpitäjä on
vaihtunut ja samalla sivujen ulkoasua
on kehitetty toimivammaksi.
Sivuston sisältöä ei ole tässä vaiheessa
muutettu, ainoastaan päivitetty.

Uusi ylläpitäjä Raimo Kytömäki kuvaa
uudistamaansa sivustoa seuraavasti:

Sivustossa on kolme
kenttää:

- vasen:
kiinteä menu-palkki

- keskimmäinen:
siihen aukeavat linkit

- oikea:
tulevat tapahtumat

Ensimmäisellä aukeavalla sivustolla keskikentässä on jokin ajankohtaan liittyvä kuva
tai teksti. Nyt siinä on kuva joulunajan valoista.
Menupalkin (vas.) linkkien takana on yleistä tietoa yhdistyksestä, kerhosta, menneistä
tapahtumista, ym. Siinä on myös kävijälaskuri.
Tapahtumapalkki (oik.) on muuttuva kenttä, johon kirjataan tulevat tapahtumat. Jos
tapahtumasta on enemmän tietoa, on sillä oma linkkisivu, joka sitä klikatessa
aukeaa keskikenttään.

Uusi sivusto on otettu käyttöön lokakuussa. Nyt viimeistään on aika tutustua uusittuihin
kotisivuihimme ja aloittaa niiden aktiivinen käyttö!

Osoitehan on www.vaasaparkinson.fi

Vinkki:
Oletko omaishoitaja 68+

Tiesitkö, että jos olet 68 vuotta
täyttänyt omaishoitaja, on sinulle
omaishoitajavuosiltasi kertynyt
eläkettä.
Sitä ei sinulle tyrkytetä, vaan
eläkettä on itse haettava! Otahan
yhteys verotoimistoosi ja ota asia
esiin. Kyse voi olla hyvästäkin
joulurahasta!

Kirjoitti tyytyväinen vinkin saanut...

Raimo Kytömäki

Aika kuluu nopeaan,
onnitelkaamme

itseämme!
Vaasan seudun

Parkinson-yhdistys ry
täyttää nyt joulukuussa

vuotta!
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Seuratkaa aktiivisesti
Pohjalaisen ja Vaasan Ikkunan

toimintapalstoja sekä
yhdistyksemme kotisivuja
www.vaasaparkinson.fi

Vaasan seudun Parkinson-yhdistyksen hallitus ja toimijat 2014

Tulle Törmä puheenjohtaja 0500-761 233 tulle@netikka.fi
Tuija Vuorinen varapuheenjohtaja 040-501 9256 tuija.m.vuorinen@gmail.com
Alli Vaaranmaa jäsen 050-356 6922 alli.vaaranmaa@hotmail.com
Esko Nikko jäsen 040-093 4767 esko.nikko@pp.nic.fi
Ulla-Maija Rönnberg jäsen 0400-357 943 ulla-maija.ronnberg@netikka.fi
Jouko Vaaranmaa jäsen, varaliikuntavastaava 0500-179 004 jouko.vaaranmaa@hotmail.com

Tuula Einola sihteeri, hall. ulkop. 044-324 5553 tuula.einola@luukku.com
Marja Törmä rahastonhoitaja, hall. ulkop. 050-555 7620 mansikka@netikka.fi
Jouko Karjala liikuntavastaava, hall. ulkop. 050-309 1777 kenis@netikka.fi

Vaasan Parkinson-kerhon johtokunta 2014

Tuija Vuorinen puheenjohtaja 040-501 9256 tuija.m.vuorinen@gmail.com
Alli Vaaranmaa sihteeri/rahastonhoitaja 050-356 6922 alli.vaaranmaa@hotmail.com
Jouko Karjala liikuttaja 050-309 1777 kenis@netikka.fi
Jouko Vaaranmaa varaliikuttaja 0500-179 004 jouko.vaaranmaa@hotmail.com

Neurologisten vammaisjärjestöjen yhteinen
NV-työryhmä:
Ulla-Maija Rönnberg sekä Tuija Vuorinen.

NV-työryhmä

Eeva-Liisa Kajava, Raimo Kytömäki,
Tulle Törmä, Alli Vaaranmaa sekä
Tuija Vuorinen.

Tiedotustoimikunta

Kurssit, koulutus,
tuetut lomat

Tuija Vuorinen kerää ja välittää tietoa
jäsenillemme erilaisista kursseista,
koulutuksista sekä tuetuista lomista.
Keskussairaalan kuntoutusohjaaja
Beatrice Blomqvist auttaa myös
samoissa asioissa, puh. 323 2422.

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

Liiton järjestösuunnittelija

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

Kiitokset aktiivisesta osallistumisesta!
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