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Toimintakertomus vuodelta 2015

Yleistä

Yhdistys on toiminut aktiivisesti Vaasan sairaanhoitopiirin alueella jäsenistönsä ja aluekerhonsa 
Vaasan Parkinson-kerhon edunvalvojana sekä linkkinä Suomen Parkinson-liitto ry:een ja Vaasan 
seudun yhdistykset ry:een, joka on alueemme vammais- ja potilasjärjestöjen sekä sosiaali- ja 
terveysalan järjestöjen yhteenliittymä.

Jäsenistö

Jäsenistö muodostuu Vaasan sairaanhoitopiirin alueella asuvista suomenkielisistä Parkinsonin tautia  
sairastavista ja heidän läheisistään.
Jäsenmäärä oli vuoden alussa 114 ja vuoden lopussa 107. Uusia jäseniä hyväksyttiin 5, eronneita ja 
kuolleita 12. Nettolisäys siis -7.

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitus 2015:

Puheenjohtaja Tulle Törmä
Varapuheenjohtaja Tuija Vuorinen
Jäsen Alli Vaaranmaa
Jäsen Ulla-Maija Rönnberg
Jäsen Jouko Vaaranmaa / Jouko Karjala
Jäsen Raimo Kytömäki

Yhdistyksen muut nimetyt toimijat:

Sihteeri Tuula Einola
Rahastonhoitaja Marja Törmä
Tiedotusvastaava Raimo Kytömäki
Liikuntavastaava Jouko Karjala ja varaliikuntavastaava Raimo Kytömäki
Hallituksen kokousten pöytäkirjantarkastajat 2015:  Alli Vaaranmaa, Jouko Karjala
Toiminnantarkastaja Eila Kultti, varalla Henrik Gahmberg
Tiedotustoimikunta:  Tulle Törmä, Tuija Vuorinen, Alli Vaaranmaa, Raimo Kytömäki
NV-työryhmä (Neurologiset vammaisjärjestöt):  Tuija Vuorinen, Ulla-Maija Rönnberg
Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n ja Vaasan liikuntatoimikunnan jäseniksi valittiin Jouko 
Karjala ja Raimo Kytömäki.

Aluekerhon johtokunta ja toimihenkilöt

Vaasan Parkinson-kerhon johtokunta 2015:

Puheenjohtaja Tuija Vuorinen
Varapuheenjohtaja Ulla-Maija Rönnberg
Sihteeri, rahastonhoitaja  Alli Vaaranmaa
Liikuttaja Jouko Karjala
Varaliikuttaja Jouko Vaaranmaa / Raimo Kytömäki
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Kokoukset ja kokoontumiset

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut vuonna 2015 kaikkiaan yksitoista kertaa joka kuukauden 
ensimmäisenä maanantaina. Kokoukset 12.01. / 02.02. / 02.03. / 21.03. (vuosikokous ja 
järjestäytymiskokous) / 13.04. / 04.05. / 01.06. / 07.09. / 05.10. / 02.11. / 07.12.

Yhdistyksen 5. vuosikokous pidettiin 21.03.2015 Vuorikodin juhlasalissa. Ennen vuosikokousta 
neuropsykologi Taija Nortunen alusti aiheesta " Parkinsonin tauti neuropsykologin näkökulmasta".

Yhdistyksen jäsenyydet

Suomen Parkinson-liitto ry – Tuija Vuorinen valittiin syysliittokokouksessa 2015 uudelleen 
liittohallituksen jäseneksi kaksivuotiskaudeksi 2016–2017 ja on nyt siis jatkanut kolmatta kauttaan.

Vaasan seudun yhdistykset ry – Tuija Vuorinen hallituksen jäsen toista kautta. Varapuheenjohtaja 
edusti yhdistystämme VSY:n kevät- ja syyskokouksissa.

Datero ry – ei edustusta hallituksessa

Yhdistystoiminnan esittely, edustamiset, yhteistoiminta, retket

Suomen Parkinson-liitto ry:n liittokokousedustajiksi vuodelle 2015 valittiin Tuija Vuorinen ja Ulla-Maija 
Rönnberg. He edustivat yhdistystämme kahdella äänellämme kevätliittokokouksessa 18.04. 
Kuopiossa sekä syysliittokokouksessa 14.11. Turussa.

Yhdistys on yhdessä kerhon kanssa osallistunut aktiivisesti useisiin alueellaan järjestettyihin 
tilaisuuksiin ja järjestöpäiviin, joissa kohderyhmänä ovat olleet mm. terveydenhuollon ammattilaiset ja 
opiskelijat.

Olemme toimineet aktiivisesti sen eteen, että jäsenistömme hakeutuisi mukaan ja osallistuisi erilaisiin 
kansallisiin Parkinson-tapahtumiin joukolla tai yksin, yhdistyksen tai kerhon nimissä.

Yhdistys on yksin tai yhdessä kerhon kanssa esittäytynyt tai osallistunut edustajineen mm. seuraaviin 
tilaisuuksiin:

- 18-19.03. Liiton puheenjohtaja- ja sihteeripäivät, Turku
- 21.03. Yhdistyksen 5. vuosikokous, Vuorikoti Vaasa
- 07.04. Parkinson-viikon yleisöluento. Ylilääkäri Maire Rantala: "Parkinsonin taudin 

moniammatillinen hoito ja kuntoutus". Kirjaston Draama-sali, Vaasa
- 18.04. Suomen Parkinson-liiton kevätliittokokous, Kuopio
- 23.04   Yleisöluento "Edenneen Parkinsonin taudin tietopäivä", AbbVie VKS Vaasa
- 09.06. Kesäjuhla Koivulassa, Vaasa
- 26.08. "Paukut ja peukut" -koulutustilaisuus, Seinäjoki
- 09.09. Liiton arviointitilaisuus, Vaasa
- 29.10. Sairaalapäivä, VKS Vaasa
- 14.11. Suomen Parkinson-liiton syysliittokokous, Turku
- 08.12. Tulokasryhmätapaaminen, Vaasa
- 10.12. Pikkujoulujuhla, Vaasa
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Aluekerhotoiminta

Yhdistyksellä on yksi, virkeästi toimiva aluekerho, Vaasan Parkinson-kerho, jota tuetaan vuosittaisella 
toiminta-avustuksella.
Vuoden 2015 aikana yhdistys osallistui toimijana ja osarahoittajana useissa kerhon järjestämissä 
tapahtumissa.
Aluekerho on laatinut oman erillisen toimintakertomuksensa vuodelta 2015.



Tiedotus- ja julkaisutoiminta

Yhdistys on jakanut tiedotteitaan sekä liiton Parkinson Postia -lehteä neurologian poliklinikalle, 
neurologian vuodeosastolle, yksityisille lääkäriasemille jne. Tätä jakelua voisi edelleenkin tehostaa.

Yhdistyksen kotisivuja on päivitetty ja täydennetty uusilla osioilla. Sivusto löytyy osoitteessa 
www.vaasaparkinson.fi 
Kotisivujen tavoitteena on nopea ja tosiaikainen jäsenten tiedonsaanti tulevista tapahtumista. Kotisivut
esittelevät yhdistyksen ja kerhon toimintaa monipuolisesti uusille jäsenille, jolloin heillä on matalampi 
kynnys liittyä toimintaan mukaan.
Kotisivujen vastaava on Raimo Kytömäki.

Tapahtuma- ym. tiedotusta on hoidettu jäsenille myös sähköpostitse aina, kun se on ollut tarpeen.

Varainhankinta ja -käyttö

Rahaliikennettä varten on yhdistyksellä on tili Nordea-pankissa.
Yhdistyksen päätulonlähteinä olivat jäsenmaksut sekä RAY:n myöntämä, Parkinson-liiton kautta tullut 
tuki. Tukea yhdistys sai myös Vaasan Aktia-säätiöltä.

Vaasan Parkinson-kerhon kanssa on sovittu edelleen, että perinteiset Vaasan kaupungin ja Vaasan 
lääketieteellisen seuran avustukset haetaan edelleen suoraan kerholle.

Yhdistys on entisen käytännön mukaan tukenut taloudellisesti aluekerhoaan tukimaksulla, joka 
vuonna 2015 oli 400 €.

Koulutustoiminta

Yhdistyksen toimijat ovat osallistuneet liiton puheenjohtaja- ja sihteeripäiville sekä liiton järjestämään 
liikuntaan liittyvään koulutukseen. Yhdistys on myös tukenut varapuheenjohtajansa kouluttautumista 
kokemuskouluttajaksi.

Vaasa  1.3.2016 Tulle Törmä Tuula Einola
puheenjohtaja sihteeri


