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Yhdistys

Vaasan seudun Parkinson-yhdistyksen
toinen vuosikokous pidetään
3. helmikuuta klo 14.00 Vaasassa,
Filantropia Center, Vaasanpuistikko 17,
9. krs. Kutsu sivulla 7. Tervetuloa!

Tänä vuonna erovuorossa ovat
yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Tulle Törmä, varapuheenjohtajana
toiminut Martti Einola, hallituksen jäsenet
Tuula Einola ja Marja Törmä. Onerva
Saari sekä Timo Teppo jatkavat toisen
vuoden.
Kokouksessa valitaan myös kaksi
liittokokousedustajaa vuodelle 2012.

Heti perään pidettävässä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa valitaan
yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja,
liikuntavastaava ja varaliikuntavastaava.

Kerho

Tammikuun kerhotapaamisen yhteydes-
sä vierailijan kiinnostavan alustuksen
jälkeen tullaan valitsemaan Vaasan
Parkinson-kerhon johtokunnan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
sihteeri/rahastonhoitaja, kerhon liikuttaja
ja varaliikuttaja.

Puheenjohtajan palsta
Hyvää syksynjatkoa ja alkavaa
talvikautta kaikille jäsenillemme!

Nuorella yhdistyksellämme alkavat
toimintarutiinit olla pikkuhiljaa
järjestyksessä. Vaikkakin kuten viime
tiedotteessamme mainitsin,  tekemistä
toki vieläkin riittää...

Yhdistyksellämme oli ensimmäinen ja
antoisa kerhovierailu Jyväskylästä.
Tällaisia tapahtumia tarvitaan lisää, ne
ovat vertaistukea parhaimmillaan!
Toivottavasti alustavasti sovittu

vastavierailumme keväällä Keski-
Suomeen onnistuu yhtä hyvin.

Rauhantoivotukset vahvuudestam-
me poistuneille ja samalla toivotan
yhdistyksemme uudet jäsenet

tervetulleiksi mukaan käytännön
aktiiviseen vertaistukitoimintaan!

Hyvän Joulun ja Uuden Vuoden
toivotukset kaikille jäsenillemme!

Tulle Törmä, puheenjohtaja

Liitto

Suomen Parkinson-liiton syysliitto-
kokous pidettiin 19.11.2011 Turussa.
Yhdistyksellämme on kaksi edustaja-
paikkaa liittokokouksessa ja valituista
edustajistamme paikalla oli puheen-
johtaja omalla sekä valtakirjaäänellä.
Liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin
liittohallituksen edustajapaikalta
kaksivuotiskaudeksi professori Ariel
Gordin.
Kokouksesta ja uuden puheenjohtajan
toimintalinjasta lähemmin seuraavassa
Parkinson Postia -lehdessä.

Liiton uusi puheenjohtaja Ariel Gordin
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Muistakaa käydä tutustumassa
kotisivuihimme ja seuratkaa niitä

osoitteessa
www.vaasaparkinson.fi
Ellei itselläsi ole internetyhteyttä käy

tutustumassa sivuihin vaikkapa lastesi
tai tuttaviesi luona. Heitäkin saattaa

kiinnostaa!

Tarvitsetko avustajaa
uimahallikäyntiin?

Jäsenillämme on oikeus ilmaiseen
avustajaan uimahallikäynneillä.

Avustajakortin saat kassalta asiaa
varten tehtyä lääkärintodistusta ja

passikuvaa vastaan!

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

varmistat, että selviydyt
pukeutumisesta ja muista tarvittavista

toimista sauna- ja pesutiloissa.
Hieno mahdollisuus, joka kannattaa

käyttää hyväksi!

Muu yhteistyö

Vaasan seudun yhdistykset ry

Yhdistyksemme on jäsenenä Vaasan
seudun yhdistykset ry:ssä (VSY), joka
on vammais- ja potilasjärjestöjen sekä
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteen-
liittymä alueellamme. Yhdistyksellä on
toimitilat osoitteessa Vaasanpuistikko
17, 9. kerros. Oma yhdistyksemme on
vuokrannut sieltä yhteisistä tiloista
kaappitilaa yhdistysmateriaalin säilytystä
varten. Siellä on myös ilmoitustaulu, jolla
on tietoa tulevista tapahtumista mm.
niille, joilla ei ole nettiyhteyttä.
Tulle Törmä oli VSY:n hallituksessa vara-
jäsenenä 2011.
Yhdistyksemme hallitus kokoontuu
VSY:n tiloissa Filantropia Centerissä joka
kuukauden 1. maanantai.

Yhteisin Purjein -yhteistyöryhmä

Yhteisin Purjein on kansanterveys- ja
vammaisjärjestöjen yhteistyöryhmä, joka
järjestää 14.3.2012 Vaasan ammatti-
korkeakoululla järjestöpäivän
sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijoille.
Oma yhdistyksemme tulee olemaan
myös paikalla jakamassa tietoa
Parkinsonin taudista. Olemme mukana
myös ns. ”elävässä kirjastossa”, johon
toivottavasti saamme kaksi jäsentämme
kertomaan sairaudestaan omalta
kohdaltaan ja vastaamaan opiskelijoiden
kysymyksiin.

Ryhmävoimaa -hanke

Hankkeen tavoitteena on mm. löytää
keinoja liikuntaryhmien perustamiseksi
kahteen neurologiseen sairausryhmään
(aivohalvaus ja Parkinson) kuuluville.
Ensimmäiseen testiliikuntaryhmään
osallistui neljä yhdistyksemme jäsentä.
Toinen ryhmä aloitti toimintansa juuri
Oili Viskarin vetämänä. Mukana on viisi
yhdistyksemme jäsentä Aivoliiton
jäsenten lisäksi. Tulle Törmä on
hankkeen ohjausryhmässä yhteys-
henkilönä.

Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU

VAU:n Vaasan seudun liikuntatoimikun-
nassa ovat toimineet yhdistyksestämme
Martti Einola ja Tulle Törmä.
VAU:n tehtävänä on suunnitella, toteuttaa
ja kehittää liikunta-, näkö- ja kehitys-
vammaisten henkilöiden sekä elinsiirto-
väen liikunnan harrastamisen ja kilpai-
lemisen mahdollisuuksia ja olosuhteita.
Suunnitelmissa on erilaisten pienimuo-
toisten , yhteisten liikuntatapahtumien
toteuttaminen. Toimikunta kokoontuu
seuraavan kerran 29.11. Liikuntavastaa-
vamme Osmo Saari osallistuu kokouk-
seen.
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!  Maaliskuun kerhotapaamisessa 15.3.
fysioterapeutti Anne Gråholm-Maartonen
motivoi meitä huolehtimaan
kunnostamme.

!  Perinteistä kesäiltapäivää vietimme
Koivulassa 29.6. pelaten ja grillaten.

!  20.5. oli Jyväskylän Parkinson-kerho
vieraanamme. Kävimme mm. Björköbyn
Svedjehamnissa ja Sommarön entisellä
linnakealueella, missä ruokailimme ja
visailimme.

!  Huhtikuun kerhotapaamisessa 19.4.
tragerterapeutti Oili Viskari perehdytti
meidät Trager-terapiaan.

!  Järjestöpäivä AMK-opiskelijoille 17.3.
Yhdistyksemme oli esillä ja mukana oli
jäsenistämme kaksi ”elävää kirjaa”
ahkerassa lainassa sekä aluetyöntekijä.

!  Toukokuun kerhotapaamisessa 17.5.
Eija Saikko Marbel Oy:stä esitteli meille
hyvinvointituotteita.

!  Järjestöpäivä Vaasan keskussairaa-
lassa 10.5. Yhdistykset saivat keskustella
Vaasan sairaanhoitopiirin johdon kanssa
ajankohtaisista asioista. Yhdistyksemme
oli tilaisuudessa esillä.

!  17.8. teimme kesäretken Lapualle.
Tutustuimme Jokilaakson matkailu-
puutarhaan ja teimme kaupunkikierto-
ajelun. Lopuksi ruokailimme Vanhan
Paukun tiloissa.
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Tulevia tapahtumia
ja tapaamisia

!  Suomen Parkinson-liiton
syysliittokokous pidettiin Turussa 16.4.
Yhdistyksemme oli edustettuna.

!  Pikkujoulu järjestetään tänä vuonna
Vaasassa 12.12. klo 18.00.
Paikka on ravintola Kaksi Kupolia,
Kauppapuistikko 12. Ravintolaan pääsee
myös pyörätuolilla! Ilmoittautumiset
Tullelle 0500-761 233 tai tulle@netikka.fi

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

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

!  Tammikuun kerhotapaamisessa 17.1.
vieraanamme parkinsonhoitaja Tuula
Niemi Seinäjoelta. Hän kertoo mm.
itsehoidosta ja lääkkeistä.
Heti perään kerhon johtokunnan vaali.

!  Helmikuun kerhotapaamiseen 21.2.
on alustavasti lupautunut Vasa HandiTec
esittelemään ja myymään apuvälineitä
arjen tarpeisiin.

!  Syyskuun kerhotapaamisessa 20.9.
kuntoutusohjaaja Beatrice Blomqvist
kertoi meille mm. oikeuksistamme
kuntoutukseen, apuvälineisiin,
asuintilojen muutostöihin, ym.

!  Alustavan tiedon mukaan Parkinson-
viikolla (vko 15) neurologin pitämä
yleisöluento Vaasassa.

!  Järjestöpäivä AMK-opiskelijoille 14.3.
Yhdistyksemme on esillä ja mukana
toivottavasti jäsenistämme ainakin kaksi
”elävää kirjaa” lainattavissa.

!  Vaasan seudun Parkinson-
yhdistyksen vuosikokous 3.3.2012
klo 14.00  Vaasassa, Filantropia Center,
Vaasanpuistikko 17, 9. krs. Tervetuloa!

!  Yhdistyksemme järjestämä ensim-
mäinen oma julkinen tilaisuus oli Janne
Tammelinin, Medtronic Finland, luento
Vaasan keskussairaalan tiloissa 10.11.
aiheena ” Neurostimulaattori
liikehäiriöiden hoidossa”. Paikalla oli n.
30 kuulijaa.

!  Olimme 12.9. esillä Vaasan seudun
yhdistykset ry:n järjestämänä avoimien
ovien päivänä Filantropia Centerissä

!  Jälleen kerran sosionomiopiskelijat
järjestivät meille syyskaudella 5x2 tunnin
mielenkiintoiset ryhmäkeskustelut sekä
sairastaville että läheisille. Ammattiopisto-
laisilta saimme käsihierontaa. Kiitos!
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Vaasan seudun Parkinson-yhdistyksen hallitus 2011
Tulle Törmä puheenj. 0500-761 233 tulle@netikka.fi
Tuula Einola sihteeri 044-324 5553 tuula.einola@luukku.com
Marja Törmä rahastonh. 050-5557620 mansikka@netikka.fi
Onerva Saari jäsen 050-308 1341 osmoonerva@luukku.com
Timo Teppo jäsen 050-517 7217

Vaasan Parkinson-kerhon johtokunta 2011
Tulle Törmä puheenj. 0500-761 233 tulle@netikka.fi
Kyllikki Peltonen sihteeri 040-5523357 kyllikki.peltonen@luukku.com
Osmo Saari liikuttaja 0400-579 336 osmoonerva@gmail.com

Kerhon ja yhdistyksen pikkujoulu 12.12. klo 18.00
Juhlapaikka on tällä kertaa keskellä Vaasaa ravintola Kaksi Kupolia,
Kauppapuistikko 12 (Hartmanin talo). Pääsy myös pyörätuolilla!
Vaasan Parkinson-kerho sponsoroi jouluruokailun kahveineen ja torttuineen
siten, että omavastuu on 10 eur / yhdistyksen jäsenmaksun maksanut
(ei-jäsenet 25,50 eur).  Mahdolliset alkoholipitoiset ruokajuomat
omakustanteiset. Vaasan seudun Parkinson-yhdistys tarjoaa jouluglögit!

Ilmoittautumiset Tullelle 0500-761 233  tai  tulle@netikka.fi

Tervetuloa!

Syksy on edennyt jo pitkälle
eikä juuri valoisaa aikaa ole.
Herätyksen soidessa on hämä-
rää ja työpäivän päättyessä on
myös hämärää. Joulukuuhun
on kolme viikkoa ja silloin hel-
pottaa. Olen ohjelmoinut itseni
niin että kun pääsen loka- ja
marraskuun yli niin sitten valo
voittaa. Itsenäisyyspäivän aikoihin olen
jo valon puolella, kun joulun odotus alkaa
vahvistua ja tiedän valon alkavan saras-
taa talvipäivänseisauksen jälkeen.
Toivon myös valon pilkahdusta Vaasan
seudun Parkinson yhdistykselle ja ker-
holle sekä meidän yhteisille tilaisuuksille.
Ensitietopäivien toteutumisen suhteen
on väännetty, mutta toivotaan vuoden
2012 tuovan tullessaan positiivista
energiaa ja sen konkretisoituvan myös
myönteisenä toiminnan muodossa.

Positiivista on se, että Vaasassa
järjestetään keväällä Parkinson-
viikon aikoihin yleisöluento
Parkinsonin taudista. Lisäksi
ensi vuonna järjestetään Vaa-
sassa myös perusterveyden-
huollon ammattilaisille koulutus-
päivä Parkinsonin taudista ja
sen hoidosta.

Toivon rakentavaa yhteistyötä tulevien
vuoden 2012 tapahtumien järjestämisen
suhteen. Tehdään yhteisvoimin tulevista
vuoden 2012 tapahtumista alueellisella
ja paikallisella tasolla näkyviä ja tiedot-
tavia tapahtumia niin Parkinson taudin
kuin yhdistyksen ja kerhon vertaistuki-
toiminnan osalta.

Kaikkea hyvää syksyyn sekä tulevalle
vuodelle 2012

Aluetyöntekijä  Heikkisen Lyly!
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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

Kutsu yhdistyksemme toiseen
vuosikokoukseen

Vuosikokous pidetään lauantaina 3.3.2012 klo 14.00 Filantropia Centerin
neuvotteluhuoneessa, Vaasanpuistikko 17, 9. kerros.
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
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Hyödyllisiä linkkejä

www.vaasaparkinson.fi
www.parkinson.fi

www.parkinsonsaatio.fi
www.parkinsoninfo.fi

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

Yhteistoiminta

Yhdistyksemme on
Suomen Parkinson-liiton jäsen.

Olemme mukana jäsenenä myös Vaasan
seudun yhdistykset ry:ssä, joka on

alueemme vammais- ja potilasjärjestöjen
sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen

yhteenliittymä.

Yhteystiedot toimitukseen

Vinkit, toivomukset, jutut, kuvat, ym.
tiedotteen toimitukselle osoitteella:
tulle@netikka.fi  tai  0500-761 233

Otamme mielellämme vastaan aineistoa
julkaistavaksi toimituksen harkinnan

mukaan.

Liikunnasta
tarkemmin kotisivuillamme

www.vaasaparkinson.fi
Voit kysyä myös yhdistyksen

liikuntavastaavalta ja kerhon liikuttajalta!
Fr

am
 1

1-
20

11

Joko olet hankkinut
itsellesi

liikuntakaverin?

SYKSYLLÄ viikot 36-49
KEVÄÄLLÄ viikot 2-18 (ei vko 9)

Pitkäaikaissairaiden vesivoimistelu
Maanantai klo 12.00–12.30
Vaasan uimahalli

– Älä unohda monipuolista liikuntaa! –

Kerhomme omat sisäpelit
Perjantai klo 13–15
Curling, boccia, puhallustikka, frisbee
Tervis, Hietalahdenkatu 6, Vaasa

Seniori II (ent. neurologiapotilaiden voimistelu)
Maanantai klo 14.00–14.45
Tervis, Hietalahdenkatu 6, Vaasa

Toivotamme kaikille jäsenillemmeOikein Hyvää JouluajaOnnellista Uutta Vuotta 2012!


