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Yhdistyksen puheenjohtajan palsta
Hyvää loppuvuotta ja joulun-
odotusta kaikille jäsenillemme!

Olemme saaneet käydä läpi
toiminnallisesti oikein aktiivisen
vuoden. Se on ilmennyt
monellakin tapaa. On saatu
järjestetyksi yleisöluentoja,
tulokasryhmätapaaminen, tehty
retkiä, nautittu yhdessä kulttuurista, saatu
mukaan useita uusia jäseniä toimintaan,
jne. Tästä voimme kiittää toimeliaita
jäseniämme sekä uusia kerhonvetäjiä!

Liiton jäsenhankintakampanja jatkuu,
tällä hetkellä johdamme kisaa hyvällä
marginaalilla! Jatketaan samaan malliin.

Uusimpana positiivisena
tapahtumana oli kerhomme
puheenjohtajan Tuija Vuorisen
valinta Suomen Parkinson-liiton
liittohallitukseen kahdeksi
seuraavaksi vuodeksi. Onnea
hänelle tuleviin tehtäviin!

Yhdistyksen hallituksen ja
kerhonvetäjien puolesta toivotan kaikille
jäsenillemme, tukijoillemme sekä yhteis-
työkumppaneillemme mahdollisimman
hyvää vointia ja oikein hyvää joulua sekä
uutta vuotta! Tavataan pikkujouluissa!

      Lunta ja joulua odotellen

Tulle Törmä
yhdistyksen  puheenjohtaja

Kerhon puheenjohtajan mietteitä

Etenevä sairaus on kuin kahle
josta et pääse irti millään
leikkurilla.

Voiko tällaiseen kahleeseen sidottuna
elää tasapainoista elämää ja voiko siihen
vaikuttaa itse? Asenne, auttaako se,
onko mahdollista pysyä positiivisena
kaikesta huolimatta?

Itseni kohdalla se on vielä auttanut, aina
itsesäälin hiipuessa tajuntaani poistan
sen ajattelemalla jotakin positiivista,
perhettä, ystäviäni, liikuntaa ja muita
harrastuksiani.

Mielessäni on myös käynyt voinko olla
yhtä positiivinen, kun sairauteni etenee.

Silloin muistan oman ohjeeni ”elä
hetkessä” äläkä ajattele tulevaa.

Meillä kaikilla on vielä niitä hyviä
päiviä ja elämällä ne täysillä
jaksamme taas kohdata

huonommat päivät.

Nostaisin tässä myös toisen tärkeän
asian esille nimittäin vertaistuen, kukaan
toinen ei ymmärrä sinua yhtä hyvin kuin
samaa sairautta sairastava.  Jos saisin
toivoa jotakin, toivoisin, että jokaiselle
meistä löytyisi henkilökohtainen ystävä
joka auttaa huonojen päivien yli ja joka
kulkee rinnalla myös sairauden edetessä.
Olkaa avoimia ja katselkaa ympärille,
hän voi löytyä mistä vain.

Halauksin

Tuija Vuorinen
kerhon puheenjohtaja



Yhdistys

Yhdistyksemme kokonaisjäsenmäärä oli
vuodenvaihteessa 97, joista sairastavia
oli 72 ja heidän läheisiään 25.
Uusia jäseniä on lokakuun loppuun
mennessä tullut runsaasti, kaikkiaan 28.
Tämänhetkinen jäsenmäärä on 113.

Liiton jäsenmaksuosuuden noustua 5,50
eurosta 10 euroon, joutuu yhdistyksen
hallitus nyt pohtimaan mahdollista
jäsenmaksun tarkistamista, jotta siitä
yhdistyksellekin jatkossa jotain jäisi.
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Liitto

Suomen Parkinson-liitto ry:n uudeksi
toiminnanjohtajaksi on valittu Hanna
Mattila. Hän on monelle meistä tullut
tutuksi Turusta käsin toimivana
aluetyöntekijänä.

Suomen Parkinson-liitto ry:n kevät- ja
syysliittokokouksissa Helsingissä ja
Turussa olivat äänivaltaamme
käyttämässä liittokokousedustajamme
Marja ja Tulle Törmä. Syyskokouksessa
liiton puheenjohtajaksi valittiin edelleen
Ariel Gordin. Samalla päätettiin mm. liiton
jäsenmaksuosuudeksi eli ns. lehti-
maksuksi 10 ¤/jäsen.

Liiton aluetyöntekijöiden nimike on
muuttunut järjestösuunnittelijaksi.

Alkava vuosi on liiton 30-vuotisjuhlavuosi,
jolloin Parkinson-viikolla maaliskuussa
järjestetään mm. alueellisia tapahtumia
ja juhlaristeily Turusta, syyskuussa
valtakunnallinen Parkinson-kävely ja
marraskuussa juhlaseminaari sekä
iltajuhla.
Juhlavuoden teemana on ”Itsehoito
osaksi hyvää arkea”.

Kerho

Kerhonvetäjät jatkavat aktiivista
toimintaansa ja alkavat pohtia ensi
vuoden tapahtumia.
Jos Sinulla on ajatuksia tai toivomuksia
tulevasta toiminnasta, niin ota heti yhteys
kerhonvetäjiin!

Liiton jäsenhankinta-
kisa jatkuu

Liitto julisti keväällä Parkinson-viikolla
yhdistysten välisen jäsenhankintakilpai-
lun. Meidän väkemme on ollut todella
aktiivista – erityisesti mainittakoon Elna
Kari, jolla on erityiset suostuttelunlahjat!
Tällä hetkellä yhdistyksemme johtaa
kisaa ylivoimaisesti tuloksella +28,9%!
Seuraavan tulos on +13%. Uusia jäseniä
on saatu 28. Tilanne ei kuitenkaan saa
merkitä sitä, että jäämme lepäämään
laakereillamme. Siis kaikki nyt Elnan
avuksi houkuttelemaan uusia jäseniä
vertaistuen piiriin. Rohkaistaan niin
sairastavia kuin läheisiäkin. Kannatus-
jäsenet – firmat tai yksityishenkilöt – ovat
myös tervetulleita.

Näytetään muulle Suomelle mallia ja
voitetaan tämä kisa ja hankitaan näin
toinen toisillemme uusia ystäviä!
Kampanja jatkuu lokakuun loppuun 2014.

Päätoimittajavierailu
ParkinsonPostia -lehden päätoimittaja
ja liiton tiedottaja Arja Pasila oli kaksi
päivää yhdistyksemme  vieraana
Vaasassa huhtikuussa. Hän tapasi mm.
Pohjalaisen sekä Vaasan Ikkunan
toimittajat ja saimme siten Parkinson-
viikolla hyvää näkyvyyttä näissä lehdissä.
Arja teki henkilöhaastatteluja ja keräsi
aineistoa mm. virkistysvierailuistamme
sairaalan yksinäisten Parkinson-
potilaiden luona sekä kodinmuutostöistä.

Virallisia kuulumisia
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Kävimme Mansikan kanssa 8.11.
Tampereella edestakaisin, kun oli mielen-
kiintoista ohjelmaa tarjolla. Tutustuimme
loistavaan kiinalaiseen Terrakotta-
näyttelyyn Vapriikissa, mutta pääkohde
oli kuitenkin Apuvälinemessut.
Tarjonta oli todella kattava, palveluista
mitä kekseliäimpiin laitteisiin.
Esillä ja kokeiltavissa oli runsain määrin
mm. erikoistuoleja ja -sänkyjä, nousu-
tukia, nostolaitteita, monenlaisia
pyörätuoleja, hissejä, seniori- ja
invamopoja, turvahälyttimiä,
kodinmuutostöiden neuvontaa,
arkirutiineita helpottavia pikku välineitä...
Todella antoisat ja mielenkiintoiset
messut.
Voisimme jatkossa jopa ajatella yhteis-
matkaa Tampereelle seuraavan kerran
kun apuvälineet ovat siellä esillä!

Ohessa muutamia esimerkkejä
runsaasta valikoimasta.

Apuvälinemessuilla nähtyä Tampereella

Asetakädet kyynär-
nojille ja jalat lähelle
tuolin etureunaa

Kallista ylävartaloa
eteen. Pidä selkä
suorassa ja katse
yläviistoon. Paina
nojia kevyesi käsillä

Istuinosa kallistuu
ja nostaa vartaloa
ylöspäin. Käsinojat
liikkuvat alaspäin

Kun painosi irtoaa
istuimesta, käsi-
nojat palautuvat
yläasentoon

Käsinojat lukittuvat
paikalleen. Voit tukeu-
tua niihin ja istua
aivan kuin
tavanomaiseen tuoliin

Esimerkkinä Armi-aktiivituoli, jonka kallistuva istuin ja käsinojien mekaniikka
helpottavat seisomaan nousemista.    Katso video: www.armi-aktiivituoli.fi

Kokoontaittuva sähkömopo!
www.portter.fi

Kokoontaittuva luku- ja aputaso sänkyyn.

Lattian ja katon väliin kiristettävä
tuki, johon saa monipuolisen

valikoiman tartunta- ja
nousukahvoja. www.pro-hewa.fi
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LOPPUVUOSI:  Ei pelejä perjantaisin!

Kerhomme oma sisäpeli- ja jumppa-
aika
Perjantaisin klo 13–15
Curling, boccia, puhallustikka, frisbee,
pelkkis (pehmotennis), sulkapallo,
pehmokeilaus, ym.
Puoli tuntia pelejä, tunti kaupungin
tarjoamaa erilaista ohjattua jumppaa,
ja taas puoli tuntia peliä.
Tervis, Hietalahdenkatu 6, Vaasa
Kaikki uudet ja vanhat jäsenet mukaan!

Seniori II (ent. neurologiapotilaiden voimistelu)
Maanantai klo 13.00–14.00
Tervis, Hietalahdenkatu 6, Vaasa

Liikunta tiedottaa!

Pitkäaikaissairaiden vesivoimistelu
Maanantai klo 12.00–12.30
Vaasan uimahalli

KEVÄÄLLÄ pelataan ja liikutaan taas
viikot 2-18  (ei vko 9)

Kerhon jäsenet kävivät tutustumassa
uuteen Wellness Motion -terveysliikunta-
keskukseen Runsorissa. Salissa oli
monipuolinen valikoima jäsenillemme
hyvin soveltuvia uusimpia hydraulisia
kuntovälineitä. Talon väki tarjoaa hyvää
ohjausta laitteiden oikeaan käyttämiseen
ja suurimman hyödyn saavuttamiseksi.
Omistaja teki meille edullisen tarjouksen,
josta kuulet tarkemmin Tuijalta. Otahan
yhteys kuntosi vuoksi!
Katso: www.wellnessmotion.fi

Kuntosalitarjous meille!

Iloiset edustajamme
Senioreiden

Hyvinvointipäivillä
Botnia-Hallissa.

Jouko, Tuija ja Alli

Pentti Kronqvist esittelee
arktisen Nanoq-museon
historiaa ja toimintaa
Pietarsaaren maisemiin
suuntautuneella
kesäretkellämme.



Tapahtunutta
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l  Parkinson-viikkoa vietettiin 8.–14.4.
Yhdistyksemme järjesti 10.4. yleisö-
luennon. Kuvassa ylil. Jari Honkaniemi

l  Huhtikuun kuukausitapaaminen 16.4.
Ammattikorkeakoulun opiskelijat järjes-
tivät meille mukavaa...

l  Toukokuun kuukausitapaaminen 21.5.

l  Tulokasryhmätapaaminen 29.5.
Parkinson-diagnoosin vuosina 2010-
2013 saaneille.

l  Suomen Parkinson-liiton kevät-
liittokokous Helsingissä 20.4.
Edustajamme paikalla.

l  Järjestöpäivä Vaasan ammatti-
korkeakoululla 26.4. Kerho ja yhdistys
esittäytyivät.

l  Perinteinen kesäiltapäivä Koivulassa
4.6. Meitä ilahdutti nauruterapeutti Iris
Nåhls. Grillausta ja pelejä.

l  Retki Pietarsaareen 13.6. Ohjelmassa
oli mm. opastettu kiertoajelu, lounas,
Nanoq-museo, Fäboda.

Tulevia tapahtumia
l  Kerhon sponsoroima pikkujoulu
järjestetään Vaasassa 12.12. klo 18.
Kutsu sivulla 11.

l  Helmikuun kuukausitapaaminen 18.2.

l  Tammikuun kuukausitapaaminen
21.1.

l  Etelä-Pohjanmaan 20-vuotisjuhla
Seinäjoella 11.4.

l  Yhdistyksen vuosikokous Vaasassa
15.3. kello 14. Kutsu takasivulla.

l  Parkinson-liiton 30-vuotisjuhlaristeily
Turusta 20.-21.3.

l  Maaliskuun kuukausitapaaminen
18.3.

l  Suomen Parkinson-liiton kevät-
liittokokous Seinäjoella 12.4.

l  Huhtikuun kuukausitapaaminen 15.4.

l  Toukokuun kuukausitapaaminen 20.5.

l  Suomen Parkinson-liiton järjestämä
juhlavuoden Parkinsonkävely 20.9.

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

l  Senioreitten Hyvinvointipäivä Botnia-
hallissa 30.9. Yhdistys ja kerho esillä.

l  Vammaisneuvoston järjestämä
kesätapaaminen Koivulassa 6.6. Tulle
edusti yhdistystä.

l  Vaasan seudun yhdistykset ry:n
kevätkokous. Tuija edusti.

l  Edenneen Parkinsonin tietopäivät
24.10. keskussairaalan tiloissa. Tuija piti
potilaan puheenvuoron ja Tulle esitteli
yhdistyksen ja kerhon.

l  Vaasan seudun yhdistykset ry:n
syyskokous 28.11. Tuija edusti.

Ylil. Jukka Saarinen

Ravitsemusterap.
Kaisa Kinnunen



7

Seela Sellaa kuulemassa
Joukko jäseniämme kävi  toukokuussa
virkistäytymässä teatterissa. Seela Sellan
teatteriesitys Vaasan kaupunginteat-
terissa käsitteli tämän päivän terveyden-
huoltoa, koomisesti ja surullisestikin.
Esityksessä oli eri osioita, joissa aiheena
oli milloin rahan riittämättömyys, milloin
uupunut henkilökunta.
Seela on aika mukaansatempaava
näyttelijätär vielä kypsemmälläkin iällä,
esityksessä oli vain yksi toinen, mies-
puolinen henkilö, mutta hänen roolinsa
ei niinkään jäänyt mieleen.

Alli Vaaranmaa

Laukut on pakattu, Elna matkalta kyytiin,
ja sitten vain menoksi kohti Lappajärveä.
Perillä olikin aika monta tuttua, melkein
puolet 20 lomalaisesta oli kerhostamme.
Hyvä seura, mielenkiintoinen ohjelma,
hyvä ruoka ja liikuntaa oman halusi
mukaan, kyllä siinä viisi päivää kuluu
kuin siivillä.

Mieleen painuivat hyvät aamiaiset, EIKÄ
TARVINNUT ITSE KOKATA!
Sulkapallopeli, jossa vastustajan
hiuksissa jakaus meni uusiksi. Hyvä
ystävä huonekaverina ja hyvä tiimi, jonka
seurassa voit olla oma itsesi. Sitten
tietenkin omalla kustannuksella hankitut
jalkojen ja kasvojen hoito, voiko nainen
enempää vaatia. Kiitos kaikille mukana
olleille, ja muille sellaiset terveiset, että
hakekaa ihmeessä näitä tuettuja lomia!

Yhtä muistoa ja monta ystävää rikkaampi
Tuija

Vaasan kerholaiset
valloittivat Kivitipun

Monipuolinen vierailu
Pietarsaareen

Kerhomme teki kesäkuussa
ikimuistettavan retken Pietarsaareen.
Mukaan tapahtumaan oli kutsuttu myös
paikallisia jäseniämme, joita emme
aiemmin olleet tavanneet.
Ohjelma oli monipuolinen. Pietarsaaren
kaupunki tarjosi ilmaisen kiertoajelun
oppaineen, minkä jälkeen kerho tarjosi
jäsenilleen lounaan ravintola Paviksessa.
Matka jatkui arktiseen Nanoq-museoon,
missä itse Pelle Kronqvist esitteli meille
paikkoja ja kertoi mielenkiintoisia tarinoita.
Seuraavaksi siirryimme Fäbodaan, missä
kerhon tarjoamat kahvit maistuivat ennen
kotiinlähtöä.
Suuret kiitokset järjestelyistä paikalliselle
pietarsaarelaisjäsenellemme Jorma
Näsille!

Mr Parkinson -monologi
Jäsenemme kävivät 19.10. Jalasjärvellä
katsomassa monologin ”Mr Parkinson”.
Tekstissä Kivimäki kertoi kaunistelematta
ja kauhistelematta yli kymmenen vuoden
kamppailunsa lähes oireettomista alku-
vuosista tilanteeseen, jolloin lääkkeet
eivät enää auta.
Tyyli oli lyhyttä ja isevää, paljon huumoria
ja ennenkaikkea positiivista elämänasen-
netta viestivää. Esittäjä Kauranen on
eläköitynyt teatterin ammattilainen.

Esittäjä Mikko Kauranen ja kirjoittaja Jussi Kivimäki
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Ystävykset, Jouko Karjala ja Jouko
Vaaranmaa, istuvat liikuntasalin edessä
penkillä. Heistä näkee selvästi, että tässä
ovat ihmiset, jotka tulevat hyvin toimeen
keskenään ja välittävät toisistaan. Karjala
mainitseekin, että he täydentävät hyvin
toisiaan, kun toinen on hyvä kuuntelija
ja toinen tykkää paasata. Hyvällä
kuuntelijalla hän tarkoittaa Vaaranmaata.
Hän itse on enempi puhelias.

Joukot tutustuivat toisiinsa syksyllä 2011
Vaasan seudun Parkinson-yhdistyksen
tapahtumassa. Miehillä juttu luisti heti
alusta lähtien, ja heitä yhdistivät yhteiset
tutut, samanlaiset taustat ja omakotitalot.
Molemmilla on myös mökki, jossa he
viettävät mielellään aikaa niin kesällä
kuin myös talvella.

Vaaranmaa sairastui Parkinsonin tautiin
jo toistakymmentä vuotta sitten. Karjala
sai oman diagnoosinsa kolme vuotta
sitten.

Tiedon jakamista

Ystävykset tapaavat toisiaan yhdistyksen
jumpissa ja tapahtumissa. He ovat myös
vierailleet toinen toistensa mökeillä.

– Keskustelemme yleensä ihan
jokapäiväisistä käytännön asioista. Siitä

jatketaan mihin viimeksi ollaan jääty.
Viime aikoina olemme puhuneet
isovanhemmuudesta, kun Vaaranmaasta
tuli vähän aikaa sitten vaari, Karjala
kertoo.

Miehet puhuvat myös paljon omakoti-
talojen ja mökkien laittamisesta.
Vaaranmaan taloon on viime aikoina
vaihdettu ikkunat ja lisätty muutenkin
talon eristystä.

Karjala kertoo, että heidän ystävyytensä
antaa mainiota vertaistukea molemmille.

– Keskustelemme paljon lääkityksestä,
lääkäreistä ja erilaisista hoidoista. On
tärkeää jakaa tietoa sairaudesta ja
erilaisista hoidoista. Samaa sairautta
sairastavalle on helpompi puhua asioista,
kun tietää, että toinen ymmärtää, mistä
on kyse.

Ystävyys tarjoaa vertaistukea ja juttuseuraa

– Päivä kerralla pitää mennä ja hakea
täyttymystä kuluvasta päivästä. Huominen
on sitten huominen, Karjala sanoo.

Jouko Karjala (oik.) kunnostaa parhaillaan
ostamaansa venettä. Jouko Vaaranmaa on
harrastanut veneilyä pitkään ja käynyt
veneellään esimerkiksi Virossa ja
Tukholmassa.



Aforismi
Pitäkää huoli siitä,

että poliitikot eivät lähde
nälkäisinä

neuvottelupöydästä.

(Stanislaw Jerzy Lec)
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Säännöllistä liikuntaa

Jouko Karjala on ollut kolme vuotta
lääkehoidon piirissä. Apua sairauden
oireisiin tulee myös säännöllisestä
liikunnasta, kuten kävelystä ja voimis-
telusta. Myös omakotitalon hoitaminen
tarjoaa hänelle säännöllistä liikuntaa.

Laihialta lähtöisin oleva Karjala teki
työuransa hitsaajana. Työura alkoi jo 16-
vuotiaana.

Yhdistyksen liikuntavastaava Vaaranmaa
painottaa myös liikunnan tärkeyttä
sairauden hoidossa.
– Omakotitalon ja mökin hoidossa riittää
puuhastelua. Ulkoilutan myös koiria ja
käyn yhdistyksen jumpissa, Vaaranmaa
sanoo.

Ilmajoelta kotoisin oleva Vaaranmaa
aloitti työuransa Helsingissä vuonna
1964. Vaasaan hän muutti seitsemän
vuotta myöhemmin. Koko työuransa hän
työskenteli televisio-ohjelmien editoijana.

Vaaranmaa harrasti aiemmin valokuva-
usta, mutta viime vuosina käsien tärinä
on estänyt kuvaamisen. Hän on kyllä
voinut jatkaa valokuvausharrastusta
editoimalla vanhoja kuvia kuvankäsittely-
ohjelmalla.

–Hannu Toivonen–

Luin minulle jo tärkeäksi tulleesta
Parkinson Postia -lehdestä jutun
nuoresta naisesta, joka oli sairastunut
parkinsoniin 27-vuotiaana. Äidilliset
tunteeni heräsivät, Minnahan on nyt 36-
vuotias siis samanikäinen kuin tyttäreni
Anne-Mari. Kuinka Minna on selvinnyt
tämän sairauden kanssa, kiinnosti minua
vastasairastunutta.
Onneksi ParkkisPaikan minulla oli mah-
dollisuus saada yhteys häneen ja nyky-
tekniikan avulla olemme keskustelleet
”kasvotusten” jo useita tunteja, puhumat-
takaan yhteisistä jumppa- ja jooga-
tuokioista.

Näiden keskustelujemme aikana tulimme
huomaamaan, että entisen uranaisen ja
Goottitytön tiet ovat kohdanneet. Erilaiset,
mutta monissa ajatuksissaan niin saman-
laiset ladyt ovat löytäneet toisensa.
Tässä vertaistukea parhaimmillaan, nuori
kaunis pitkään sairastanut tukee ”vähän”

Vertaistuki voi yllättää

vanhempaa ja samalla he tukevat
toisiaan.
Se, että Minna asuu Kuopiossa, ei estä
ystävyyttämme, hän on jo vieraillut
kahdesti kotonamme ja kuluu jo nyt
perheeseemme.

Yhdessä olemme voima vailla vertaa!

Minna & Tuija



Seuratkaa aktiivisesti
Pohjalaisen ja Vaasan Ikkunan

toimintapalstoja sekä
yhdistyksemme kotisivuja
www.vaasaparkinson.fi
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Vaasan seudun Parkinson-yhdistyksen hallitus 2013

Tulle Törmä puheenjohtaja 0500-761 233 tulle@netikka.fi
Tuija Vuorinen varapuheenjohtaja 040-501 9256 tuija.m.vuorinen@gmail.com
Marja Törmä rahastonhoitaja 050-555 7620 mansikka@netikka.fi
Jouko Vaaranmaa jäsen, liikuntavastaava 0500-179 004 jouko.vaaranmaa@hotmail.com
Alli Vaaranmaa jäsen 050-356 6922 alli.vaaranmaa@hotmail.com
Esko Nikko jäsen 040-093 4767 esko.nikko@pp.nic.fi
(Tuula Einola hall. ulkop.sihteeri 044-324 5553 tuula.einola@luukku.com)
(Eeva-Liisa Kajava hall. ulkop. varaliikuntavast. 050-520 8402 eeva-liisa.kajava@netikka.fi)

Vaasan Parkinson-kerhon johtokunta 2013

Tuija Vuorinen puheenjohtaja 040-501 9256 tuija.m.vuorinen@gmail.com
Alli Vaaranmaa sihteeri/rahastonhoitaja 050-356 6922 alli.vaaranmaa@hotmail.com
Jouko Vaaranmaa liikuttaja 0500-579 336 jouko.vaaranmaa@hotmail.com
Eeva-Liisa Kajava varaliikuttaja 050-520 8402 eeva-liisa.kajava@netikka.fi

Neurologisten vammaisjärjestöjen
yhteinen NV-työryhmä:
Tuija Vuorinen sekä Eeva-Liisa Kajava.

NV-työryhmä

Tuija Vuorinen, Eeva-Liisa Kajava, Tulle
Törmä sekä Alli Vaaranmaa uutena
jäsenenä.

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
Muista kerhon kirppis!

Tue toimintaamme tavaralahjoituksin
Neuvoja antavat ja avustavat

Kyllikki Peltonen, 040 - 552 3357
Raili Haapala, 050 - 336 1716

Oma-Tori, osasto 142
Liisanlehdontie 2, Vanha-Vaasa
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Kerhon ja yhdistyksen pikkujoulu 12.12. klo 18.00

Juhlapaikka on tällä kertaa Validian tiloissa Vaasan Palosaarella,
Käsityöläiskatu 10-14. Täysin esteettömät tilat!
Vaasan Parkinson-kerho sponsoroi jouluruokailun kahveineen ja
torttuineen siten, että omavastuu on 10 eur / yhdistyksen
jäsenmaksun maksanut  (ei-jäsenet 18,00 eur).  Vaasan seudun
Parkinson-yhdistys tarjoaa jouluglögit ja viinit juhla-aterialle!

Jotka eivät vielä ole ilmoittautuneet, tehkää se heti
Allille 050-356 6922  tai alli.vaaranmaa@hotmail.com

Tervetuloa! Toivottaa yhdistyksen hallitus ja kerhon johtokunta

Tuija liittohallitukseen!
Suomen Parkinson-liiton liittokokouk-
sessa 16.11. valittiin yhdistyksemme
vapapuheenjohtaja ja kerhomme
puheenjohtaja Tuija Vuorinen liittohalli-
tuksen jäseneksi seuraavaksi kaksivuotis-
kaudeksi.
Tuijan ehdokasasettelun takana olivat
oman yhdistyksemme lisäksi Etelä-
Pohjanmaa. Äänestyksessä Tuija sai
hyvin tukea mm. Pohjois-Suomesta,
Kainuusta ja Tampereelta.
Tuija itse teki huomattua ja ansiokasta
vaalityötä edellisen perjantai-illan Turun
yhdistyksen iltatilaisuuden yhteydessä.
Tulle oli soitellut tukipyyntöpuheluita
muutamille yhdistyksille ja sai Tuijalle
hyvää vastakaikua.

ONNITTELUT TUIJALLE !

Sairaalapäivä Vaasan keskussairaalassa
Jokavuotinen keskustelu- ja esittäytymis-
tilaisuus pidettiin 25.11. VKS:n tiloissa.
Paikalla oli sairaalan ja sairaanhoitopiirin
silmäätekevät, meiltä Tuija ja alueemme
järjestösuunnittelija Lyly liitostamme sekä
muiden potilasjärjestöjen edustajat.

Yhdistyksemme oli lähettänyt johdolle
ennakkoon seuraavan kysymyksen:
”Parkinsonin tautiin pitäisi ensisijaisena

hoitona olla lääkitys ja liikunta. Miksi
lääkärit eivät heti sairauden alkuvaihees-
sa kirjoita lähetettä fysioterapiaan, jolloin
potilas saisi ohjausta heti alussa oikean-
laiseen ja säännölliseen liikuntaan?”
Kysymys aiheutti vilkkaan keskustelun
ja parannuksia asiaan on odotettavissa.
Keskusteluissa olivat esillä myös mm.
uusi malli ensitietopäivien järjestämiseksi
sekä vuorovaikuttaminen.



Toivotamme kaikille jäsenillemme, sidosryhmillemme sekä
yhteistyökumppaneillemme

oikein Hyvää Joulua ja Kunnollista Uutta Vuotta!

Kiitokset aktiivisesta osallistumisesta!

Kutsu yhdistyksemme neljänteen
vuosikokoukseen

Vuosikokous pidetään lauantaina 15.3.2014 klo 14.00
Vuorikodin ravintolatiloissa, Vuorikatu 4, Vaasa.
Kokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt asiat.

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

vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Kahvitarjoilu

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

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

jäsentiedotteemme ulos riittävän ajoissa...

Tervetuloa, toivottaa  Hallitus

Koivulassa oli mukavaa
ainakin Erkillä ja Jormalla!


