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Kevät jurputusta

Miettiessäni tämänkertaisen kirjoituksen ai-
heita nousi mieleeni vaivatta useita nega-
tiivisia aiheita. No ei kai siinä sitten muu-
kaan auta, jurputetaan nyt sitten hieman.

Ensimmäinen jurputuksen aihe liittyy kii-
vaana vellovaan keskusteluun erityisesti 
yksityisissä vanhustenhuollon yksiköissä 
tapahtuneista hoitovirheistä Positiivista on 
että nyt viimeistään keskustellaan tästä ai-
heesta joka liittyy oleellisesti myös tekeillä 
olevaan SOTE-uudistukseen, jolla on suora 
vaikutus myös Parkinson potilaiden  hoi-
don kehittymiseen. Uudistus jota pyritään 
ajamaan epärealistisessa aikataulussa 
maaliin vielä tämän vaalikauden aikana. 
On eittämättä selvää että yksityistettäessä 

ja kilpailuttaessa vanhusten hoitokoteja on 
hoidon hintaa painotettu liikaa suhtees-
sa hoidon laatuun. Mielestäni vielä suu-
remmat virheet on tehty palvelun tilaajan 
puolella kun tehtyjä sopimuksia ja niiden 
velvoitteita ei ole riittävästi valvottu. Tuntuu 
uskomattomalta laiminlyönniltä ettei pal-
velun tilaaja ole osannut valvoa sinänsä 
näitä esim hoitajien mitoitukseen liittyviä 
melko yksinkertaisesti mitattavia asioita. 
Nämä asiat saadaan kyllä kuntoon mikä-
li niin halutaan. Tällä tekemisen tasolla ei 
kannata rynniä SOTE-uudistusta yhtään 
eteenpäin.

Toinen jurputuksen aihe liittyy vaalikau-
della toteutettuun taksi-uudistukseen. Ihan 

Parkinsonliiton syysliittokokouksen valitsema liittohallitus varajäasenineen.
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perus jurputukseni  nousee siitä ettei hal-
litus osannut tai halunnut selkeästi kertoa 
mitkä ovat ne kolme keskeistä ongelmaa 
jotka nykyisestä järjestelmästä tullaan uu-
distuksen myötä korjaamaan. Perusasioita 
yksityispuolella päätettäessä rahan ja hen-
kilöresurssien sitomisesta toiminnankehitys 
projektiinr. Näin ollen on mahdotonta sa-
noa miten uudistus kokonaisuutena onnis-
tui kun tavoitteetkaan eivät ole yleisesti tie-
dossa. Näin taksinkäyttäjän näkökulmasta 
en ole havainnut vielä mitään positiivista 
tapahtuneen – päinvastoin. Sain Kaarinan 
kaupungin vapaa-ajan matkoihin tarkoite-
tun taksikortin reilut vuosi sitten. Nyt kun 
olen opetellut käyttämään korttia matkus-
tamiseen mm kotoa Suvituuleen olen joutu-
nut useasti pettymään taksin saatavuuteen. 
Ihan perus arkipäivän iltana tilattuani tak-
sin annetusta palvelunumerosta on taksi 

saapunut nopeimmillaan 1 minuutin kulut-
tua ja pahimmillaan 90 minuutin kuluttua. 
Jälkimmäisessä tapauksessa olin soittanut 
jo puolen tunnin kohdalla uudestaan tak-
sikeskukseen. Kaikkien tilausten keskiarvo 
lienee noin 45 minuutin kohdalla – aika 
joka mielestäni on liian pitkä taksin odot-
teluun. Odotan liikenneministerin tai 
pääministerin ulostuloa taksi uudistuksen 
onnistumisen johdosta. Tämä ei kyllä tule 
tapahtumaan, onhan meillä vaalikevät 
ja kansanedustajaehdokkailla kova kiire 
tekemään lisälupauksia tulevista kehitys-
hankkeista.

Jätetään tämä jurputus tällä erää näihin 
kahteen aiheeseen  vaikka lisää aiheita 
olisi toki helppo keksiä.

Esko

Ryhdy Vapariksi

Parkinsonliiton jäsenyhdistyksien toiminta perustuu pääosin vapaaehtoistyöhön. Va-
paaehtoistyötä yhdistyksissä tekevät usein itse sairastavat ja heidän läheisensä, joille 
toiminta yhteisten päämäärien hyväksi tarjoaa mielekkään tavan löytää elämään uu-
sia tuttavuuksia ja aktiviteettiä. Lukuisat innostuneet vapaaehtoiset ovatkin yhdistysten 
ja kerhojen tärkein voimavara.

Uusia vapaaehtoisia yhdistykset tarvitsevat jatkuvasti. Vapaaehtoisten ei voi kuiten-
kaan odottaa sitoutuvan tehtäviin loppuiäksi. Mitä pienempiä tehtäväkokonaisuuksia 
yhdistys pystyy vapaaehtoisille tarjoamaan, sitä helpommin löytyy tekijöitä. Jaka-
malla ja kierrättämällä tehtäviä varmistetaan ja vahvistetaan vapaaehtoistoiminnan 
jatkuvuus. Kun tehtävät jaetaan useamman kuin yhden vastuulle, säilyy myös jaksa-
misen voimavarana tarvittava vapaaehtoistyön ilo.

Turun Yhdistys kaipaa Vapareita – Ota yhteyttä, pienikin apu on suuri apu.
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Maikolan Seppo on poissa

Turun seudun Parkinson-yhdistys ry:n puheenjohta-
jana kahdeksan vuotta toiminut Seppo Maikola me-
nehtyi 79 vuoden ikäisenä. joulukuuta 2018. Sepon 
kaatumisesta aiheutunut lannerangan nikaman mur-
tuman lisäksi iski vaikea bakteeri kohtalokkain seu-
rauksin.

Seppo syntyi yhdeksän lapsiseen perheeseen Pyhä-
rannassa. Hän teki pitkän uran teknisenä suunnit-
telijana ja viimeiset työvuodet hän oli Jaakko Pöy-
ryn palveluksessa. Seppo sai Parkinson-diagnoosin 
2001 jouduttuaan lääkäriin kolarin seurauksena ja 
samalla löydettiin Parkinsonin tauti. Hän kävi kah-
della neurologilla ennen kuin uskoi diagnoosiin. Em-
mittyään muutaman vuoden, Seppo kuitenkin liittyi 
Turun seudun Parkinson-yhdistykseen Yhdistysaktiivi 
tuli mukaan hallitukseen ja toimi puheenjohtajana v. 
2005 -2012.  Oli Parkinsonliiton liittohallituksen liittokokousedustajana. Seppo veti 
miesten teemakerhoa sekä iltakerhoja. Ansioistaan hänelle myönnettiin Suomen Par-
kinson-liiton hopeinen ansiomerkki.

Seppo ja vaimonsa Stina harrastivat kalastusta ja veneilyä ja toimivat Turun Urheilu-
kalastajien yhdistyksessä. Sepon ja Stinan kanssa järjestettiin risteilyjä, yhdistysten 
välisiä Parkiadeja ja muita retkiä. Seppo toimi myös kokemuskouluttajana. Seppo 
jaksoi väsymättä korostaa liikunnan merkitystä ja oli järjestämässä erilaisia liikunta-
mahdollisuuksia jäsenistölle toimien itse esimerkkinä.

Hänen harrastuksiinsa kuuluivat erilaisten pienten esineiden valmistus, mm. pikkuriik-
kiset puntit ja puntarit. Yhdistyksen hieno puheenjohtajan nuija sekä muita puukaiver-
ruksia on saatu arpajaisvoitoiksi tai viety jäsenistölle.

 Monilahjakkuus kirjoitti tarinoita, monisivuisia runoja aiheesta kuin aiheesta. Lue 
.Parkinsonliitton  nettisivut ”Tarinoita Parkinsonin tautia sairastavan hoitopolusta 
100-vuotiaassa Suomessa”, jossa on Sepon ja Stinan tarina: ”Liikunta on lääkettä”
Muistamme Sepon positiivisena yhdistysaktiivina, huumorin pilke silmäkulmassa. 
Seppoa jäi kaipaamaan perheen ja sukukunnan lisäksi laaja joukko Parkinson- ja 
kalastuskavereita. 

Virpi Kalliola, Parkinson-kohtalotoveri, Sepon aikana sihteeri/ rahastonhoitaja
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Meillä olet 
osaavissa käsissä 

Yksilöllinen kuntoutus suunnitellaan 
tavoitteidesi mukaan. Hae harkinnanvaraiseen 
moniammatilliseen yksilökuntoutukseen, Suomen 
johtavaan neurologiseen kuntoutuskeskukseen. 
Myös yli 65-vuotiaille.

Hae nyt 

kuntoutukseen!

Ota yhteyttä! mnk-kuntoutustoimisto@neuroliitto.fi / p. 040 133 7010  /  www.kuntoutuskeskus.fi  /      #munkuntsi

puh. 02 332 3910   
www.myllynapteekki.fi 

Palvelemme ma-pe 9-21, 
la 9-19 ja su 11-19 

Kauppakeskus Myllyssä 
Prisman vieressä. 

Tervetuloa!

Meiltä saat 
Bonusta 

vapaan kaupan
tuotteista.
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Turun seudun 
Parkinson-kerho
Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, 
Naantali, Nousiainen, Parainen, Raisio, 
Rusko, Sauvo, Turku 
Sähköposti turunkerho@gmail.fi 
Markku Laaksonen
040 241 1397
markkulaa54@gmail.com 
Sihteeri Anne Karvonen
Puh. 046 624 1519
anne.karwonen@suomi24.fi

Loimaan seudun 
Parkinson-kerho
Aura, Huittinen, Koski TL, Loimaa, 
Marttila, Oripää, Punkalaidun, Pöytyä, 
Säkylä, Urjala, Ypäjä (osa) 
Puh.joht. Heikki Kuivamäki 
Puh. 050 545 8043 
suomi.design@netti.fi 
Sihteeri Taina Kuivamäki 
Puh. 0500 577 029 
suomi.design@netti.fi 

Forssan Seudun
Parkinson-kerho
Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, 
Ypäjä (osa) 
Puh.joht. Hannu Petäjoki 
Puh. 050 918 3607 
petajokihannu@gmail.com 
Sihteeri Hannu Kärki 
Puh. 050 529 3597 

Aluekerhojen yhteystiedot

Salon seudun 
Parkinson-kerho
Ahvenanmaa/ Åland, Kemiönsaari/ 
Kimitoön, Paimio, Salo 
salo. parkkis@hotmail.com 
Puh.joht. Jarmo Virtanen 
Puh. 044 053 5246 
jarmo.virtanen.46@gmail.com 
Sihteeri Tuire Aaltonen 
Puh. 040 753 0974 
tuireaaltonen@hotmail.com 

Someron 
Parkinson-kerho
Somero 
Puh.joht. Mauri Salminen 
Puh. 044 012 0909 
tarja.salminen14@outlook.com 
Sihteeri Tarja Salminen 
Puh. 0400 120 909 

Uudenkaupungin seu-
dun Parkinson-kerho  
Eura, Kustavi, Laitila, Pyhäranta, 
Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa 
Puheenjohtaja Jyrki Caselius 
Puh. 040 840 6929 
jyrki.caselius@gmail.com 

Olivia-ryhmä
Varhain Parkinsoniin sairastuneet 
Puh.joht. Antti Reinikainen 
Puh. 040 087 4982 
Sihteeri Pekka Hakala 
040 481 4299 
oliviaryhma@gmail.com 
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Turun Seudun tapahtumia

Yhdistyksen tapahtumia

Aika Tapahtuma Vastuuhenkilö
7.2. klo 14 Hallituksen kokous, Suvituuli Esko
7.3. klo 14 Hallituksen kokous Esko
4.4. klo 14 Hallituksen kokous Esko
2.5. klo 14 Hallituksen kokous Esko
14.3.2019 Liittohallitus kokous , Oulu Esko
26.3. klo 18 Turun Yhdistyksen Kevät kokous Esko
 Kokous alkaa klo 19 ,ennen sitä neurologin luento
23.4. klo 10 - 15:30  Parkiadit Nastolassa, kilpailulajit pelkkis, puhallus tikka, 
 sisäkurling,pukka, katso tarkemmin www-sivut turun kerho
 (http://turunpy.parkinson.fi/retkia-aktiviteetteja-vertaistukea) 

Turun Kerhon tapahtumia

Aika Tapahtuma Vastuuhenkilö

28.2.2019 klo 17 TSPK  kerhoilta,Ruusukortteli Anne/Jukka

28.2.2019 klo17 Omaisten ryhmä,Ruusukortteli Omaiset itse

28.2.2019 klo 19 Seniori tanssia Ruusukortteli Anne

9.3.2019 Teatteri Tampere  ks ilmoitus

 http://turunpy.parkinson.fi Anne

21.3.2019 klo 17 TSPK  kerhoilta,Ruusukortteli Anne/Jukka

21.3.2019 klo17 Omaisten ryhmä,Ruusukortteli Omaiset itse

21.3.2019 klo 19 Seniori tanssia Ruusukortteli Anne

25.4.2019 klo 17 TSPK  kerhoilta,Ruusukortteli Anne/Jukka

25.4.2019 klo17 Omaisten ryhmä,Ruusukortteli Omaiset itse

25.4.2019 klo 19 Seniori tanssia Ruusukortteli Anne

Huhti -toukokuu Lintu - bongaus - ajankohta riippuu 

 kevään etenemisestä, 

 seuraa ts -www-sivut ja 

 ts-yhdistys palsta Anne
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Turun Kerhon Parkinsonjumppa kaipaa osallistujia

Turun Parkinson kerhon jumpan ohjaaja Taru Uusitalo on Suomen ensimmäisiä Spi-
raalistabilaatio-lajin ohjaajia ja on kouluttautunut vuosia ulkomailla tämän metodin 
osaajaksi. Laji sopii erinomaisesti kaikille selkävaivaisille ja on helppoa toteuttaa 
istuen tai pystyasennossa.

Keskiviikon jumpparyhmän tavoitteena on ylläpitää turvalliseen kävelyyn tarvittavia 
lihaksia sekä tasapainoa ja parantaa liikkuvuutta. Pääosin kaikki harjoitukset teh-
dään seisten, mutta tarvittaessa tunnilla saa istua. Käytämme Spiraalistabilaatio-me-
netelmää sekä erilaisia tasapaino ja tanssiharjoitteita.

Spiraalistabilaatio (SPS), on tsekkiläisen tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin erikoistu-
neen lääkärin Richard Smišekin yli 30 vuotisen työn tuloksena kehittämä kehonhal-
linta- ja terapiamenetelmä. SPS metodin pohjana on vartalon kiertoliikkeiden avulla 
keskivartalon tukilihaksia aktivoivat harjoitteet. Metodin ohjaajia on Suomessa noin 
300. 
 

Turun Kerhon liikuntatapahtumat 

Osallistuimismaksuttilille Fl2357169020 0189 78-hinnatvetäjiltä. ks www-sivut

Viikonpäivä Mikä tapahtuma Missä / huomiot / vastuu
Ma 14-15 Keilailu 14-15 Raision Keilahalli 
  Pekka Hakala 040 481 4299
Ti 15-17 Pelkkis 15-17 Suvituuli  Avoin 
Ke (kk III ke) Keilailu 12-16 Raision Keilahalli 
  Pekka Hakala 040 481 4299
Ke Parkinson- jumppa 14-15 Ruusukortteli, liikuntatila 
  Taru Uusitalo / 
  Anne Karvonen 046 624 1519
To Vesijumppa 12-12:45 Suvituuli Pia Vierimaa / 
  Antti Reinikainen 040 087 4982
To Pucca 13:30-15:30  Ruusukorttelin liikuntatila 
  Reima Runko 040 751 6122
Pe pelkkis 16-18 Kaanaan Koulu Raisio  
  Anne Karvonen 040 368 0074   
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Someron Kerhon tapahtumat

Aika Tapahtuma Yhteyshenkilö

Maanantaisin klo 14-15 Neurologinen jumppa, 
 Someron Fysioterapia Mauri Salminen 
  044 012 0909
Ma 18.3. klo 10-12 Kokoontuminen, Auranmaa Mauri Salminen 
  044 012 0909
To 21.3. klo 13-15 Omaisten tukiryhmä, Auranmaa Anneli Paloposki 
  040 505 1923
Ma 15.4. klo 10-12 Kokoontuminen, Auranmaa Mauri Salminen 
  044 012 0909
To 18,4. klo 13-15 Omaisten tukiryhmä, Auranmaa Anneli Paloposki 
  040 505 1923
Ma 20.5. klo 10-12 Kokoontuminen, Uimahallin 
 kokoustila, Ensiapu -tietoisku Mauri Salminen 
  044 012 0909
To 23.5. klo 13-15 Omaisten tukiryhmä, Auranmaa Anneli Paloposki 
  040 505 1923
 

Loimaan Kerhon tapahtumia

Aika Tapahtuma Yhteyshenkilö

26.3 Retki Turkuun, Yhteiskuljetus, 
 Yhdistyksen kokous ja 
 Neurologin luento Taina Kuivamäki
    0500 577 029

7.4 Koski TL, Kaisa ja Jaakko Välimaa Taina Kuivamäki
    0500 577 029

13.5 Ypäjä Kuivamäki Grilli ja pihaleikit Taina Kuivamäki
    0500 577 029

6 loma Taina Kuivamäki
    0500 577 029

 



Jäsentiedote 1/2019 11

Salon Kerhon tapahtumat

Aika Tapahtuma Yhteyshenkilö

8.3 klo 14-16 kuukausikokous, Sytyn tila Jarmo Virtanen
 Helsingintie 6
 
12.4 klo 14-16 kuukausikokous, Sytyn tila Jarmo Virtanen
 Helsingintie 6
 
10.5 klo 14-16 kuukausikokous, Sytyn tila Jarmo Virtanen
 Helsingintie 6
 
8.3 klo 14-16 kuukausikokous, Sytyn tila Jarmo Virtanen
 Helsingintie 6 

 Jumpat jatkuu samoina
 

*** Baarissa kuultua: Kumpi on parempi alzheimer tai parkinson tauti -- alzheimer 

koska on parempi unohtaa maksaa olut kun läikyttää sitä lattialle  ****

Hanki mainos

Hyvä Yhdistyksen jäsen, tämäkin toiminta pyöriäkseen tarvistee euroja. Sinulla on oiva 
tilaisuus osallistua ja tukea meidän yhteistä toimintaa.  Tähän lehteen voidaan liittää 
mainoksia.  Mainokset voivat olla koko sivun ilmoituksia, puolen sivun ja aina neljännes 
sivun kokoisia.  Kuka tahansa siis voi saada oman mainoksenta tai tiedotteen Parkissa 
lehteen, (yritys, firma, tutkimus, säätiö).  Lehti ilmestyy 4 kertaa ja mainos voi olla kaikissa 
neljässä lehdessä tai vaan kertaluoteiseti yhdessä ja kaikki välimuodot siltä väliltä ovat 
käytössä. Lehti jaetaan jäsenille ja suurimmille lääkäriasemille, sairaaloihin.  Parkissa ta-
voittaa noin 1500 ihmistä Varsinais-Suomen alueella.  Ilmoitus on neli värinen ja erottuu 
siten hyvin lehdessä.  Jos siis suinkin tiedät jonkun tahon, joka voisi tukea toimintaamme 
mainoksen muodossa niin kysy tai anna tieto jollekin hallituksen jäsenelle niin saadaan 
asiaa eteen päin. Mainoksen hinnat ovat koko sivu 300 € (250 €), puoli sivua 200 € 
(150 €) ja neljännes sivu 150 € (100 €) ja suluissa vuosi ilmoituksen kertahinta.      
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Kaunas Matka – onko kiinnostuneita ?

Turusta WiZZ-air lennot la 11.5  klo 9:55 tku -> 11:15 Kaunas
13.5 paluu Kauna klo 11:15 - Turku klo 13:10

Majoitus 3 yötä Best Baltic Kaunas, 
Kaunasin keskustassa, aamupalalla.
Hinta: lennot Turusta ja takaisin sisäl-
tää matkalaukun ruumaan on kahdelta 
hengeltä yht 396 € - 198 € / henkilö. 
Yhden hengen huone lisämaksusta. 
 
 OHJELMA (alustava)
 
 Lauantaina majoittuminen hotelliin
 14 - 17 Kaupunkikierros 
 Kaunasin nykyinen linna on peräisin 1300-luvulta. 
 Sen jopa 3,5 paksut muurit ovat nähneet vuosisatojen mittaan monet    
 sodat ja historian käänteet preussilaisista neuvostoliittolaisiin
 19:00 Illallinen hotellilla

 Sunnuntaina 
 klo 10-15  Museokierros 
 paholaisia ja demoneja esittelevä museo. Sen kokoelmaan kuuluu mitä  
 erilaisimpia piruja, peikkoja, menninkäisiä ja muita kansanperinteen   
 hahmoja tai  Linnakeretki joka osa Kaunasin puolustuslinnoitusta ja sitä  
 käytettiin natsimiehityksen aikaan 2.maailmansodassa Liettuan suuren  
 juutalaisvähemmistön hävittämiseen.
 19:00 Illallinen kaupungilla

 Maanantaina - kaupunkipäivä - ostoksia  
 Akropolis ostoskeskus sijaitsee aivan keskustassa
 
 Tiistai kotimatkalle 

Ohjelmaa voidaan muotoilla lähtijöiden halukkuuden ja mieltymysten mukaan.

Jos kiinnostaa niin ilmoita 6.3. mennessä halukkuudesta lähteä reissuun Jukalle 
jjjuhler@gmail.com, 050 548 5068
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Blogiparkki

Blogiparkki aloittaa seuraavassa (touko-
kuun) lehdessä ja nostaa esiin asioita, 
jotka ovat ajankohtaisia. Häpeilemätön 
toivomukseni on julkaisun lukuarvon lisää-
minen.

Yritän löytää tekstille oikeat ”säädöt”; ei 
liian täsmällistä - sitä varten ovat tapahtu-
malistat ja -vastuulliset. Ei myöskään liian 
tauti- tai potilaslähtöistä, vaikka tauti meitä 
yhdistääkin – tämä on vertaistuen ja asian-
tuntijoiden aluetta. Lääketieteen jätän lää-
käreille, ellei kyse ole vain mielipiteestä.

Haen tyyliä, jonka myöhemmin voi muut-
taa blogiksi sosiaaliseen mediaan. Koros-
tan myös sitä, että tämä ei ole yhdistyksen 
virallinen tiedote, vaan aiheen ympärillä 
harhaileva kolumni. Tulen kyselemään lu-
kijoiden mielipidettä erilaisiin yhteisiinkin 
asioihin.

Voin avata keskusteluja, vähän provosoi-
dakin. Yritän välttää itsestäänselvyyksien 
toistamista ja jälkiviisautta. Haluan nostaa 
esiin uusia ideoita (jos niitä on) ja suhtau-
dun karsaasti meolemmekokeilleetjotätä -
tyyppiseen vähättelyyn, sillä ideat ovat 
aina aikansa lapsia ja ajoitus a sekä o.
Ensimmäinen juttuni tulee seuraavaan 
(toukokuu 2019) Parkissa -julkaisuun. Ei 
kaikkea kannata oppia kantapään kautta, 
mutta jokaista hyvää ideaa kohti löytyy 
kymmenen kamreeria, jotka ovat valmiita 
ampumaan sen alas. En minä holtitonta 
riskinottoa kannata, mutta hallittu pitää vir-
keänä. Toukokuussa palaan asioihin.

Markku Laaksonen
Turun Parkinson -yhdistyksen 
hallituksen jäsen
Kysy, kommentoi, nosta aiheita: 
markkulaa54(at)gmail.com

**** Poliisi oli mittaamassa nopeuksia. Kohta poliisi kiinnitti huomiota autoon joka 

ajoi 22 km/h. Tuohan on yhtä vaarallista kuin ylinopeus ja pysäytti auton. Autossa 

oli viisi mummoa, joista neljä oli silmät levällään ja lakananvalkoisia. Kuskimummo 

ihmetteli, miksi heidät pysäytettiin. Poliisi kertoi liian hitaan nopeuden vaaroista. 

Mummo kummasteli koska hän ei ollut mielestään ajanut liian hitaasti vaan nope-

usrajoituksen mukaan, 22 km/h ja näytti kylttiä tien reunassa. Ihan hyvä vastasi 

poliisi mutta tuo on tien numero, kuskimummo oli nolona. Poliisia kuitenkin vaivasi 

muut kyydissä olijat, koska ne eivät ollet sanoneet sanaakan koko aikana. Ovatko 

muut autossa olijat kunnossa poliisi kysyi kuskilta. Juu, kyllä ne kohta tokenevat , me 

poistuttiin juuri valtatie 215:Itä **** 
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Miten voin huolehtia aivoterveydestäni?

Aika keskiviikkona 10.4.19 klo 17.15- 19.30 

Paikka Finlandia Hotelli Aquaris, Kullervon tie 11 B, Uusikaupunki 

Ohjelma 17.15-17.30 
 Tarjoilua ja NV-järjestöjen materiaaleihin tutustumista
 
 17.30-17.45
 Tilaisuudenavaus&Neurologisten vammaisjärjestöjen 
 esittäytyminen 

 17.45-19. 15
 Mitenvoin huolehtia aivoterveydestäni? 
 JuhaPuustinen, geriatrian ylilääkäri, 
 neurologian erikoislääkäri, dosentti, Porin perusturva 

 19. 15-19. 30 
 Kysymyksiä ja keskustelua päivän teemasta

 Tarjoilua varten pyydämme ilmoittautumiset ja 
 erityisruokavaliot keskiviikkoon 3.4.19 mennessä 
 maaria.fi/lberg@neuroliitto.fi tai 
 carita.sinkkonen@aivoliitto.fi tai 
 tekstiviestillä 0400 976 718. 

 Tervetuloa tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan 
 aivoterveyteen liittyvistä asioista. 

 t. Milla
 Milla Roos, järjestösuunnittelija, Parkinsnliitto ry
 050 409 3365, milla.roos@parkinson.fi

Parkiadit

23.4.2019 klo 10:00 - 15:30 Lahdessa -LaPark järjestää.  
Lajit ovat sisäkurling, Puhallustikka, Pukka ja Pelkkis. 

Ilmoittaudu Anne Karvonen 046 624 1519. Katso ilmoitus kerhon www-sivuilla.
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Turun Seudun Parkinson-yhdistys 30 vuotta

Kylpylä-hotelli Caribian kylpyläosasto viet-
teli osan juhlaväestä. Osan juhlapäivä 
alkoi vierailulla huipputason teknologiayri-
tykseen Turun seudulla. Tutustuttiin tietolii-
kenne- ja valvontajärjestelmiä tuottavan 
Telesten toimintaan. Toimitusjohtaja Juk-
ka Rinnevaara esitti katsauksen yrityksen 
globaaliin toimintaan. Yritys toimii nou-
dattamalla Lean-toimin-
tatapoja: tarkastetaan 
asiakas- ja työntekijä 
lähtöisesti toiminnan 
tehokkuus. Kiitos vierai-
lusta! 

Juhlapaikka oli hyväksi 
havaittu kylpylähotelli 
Caribian Terrace-sali. 
Juhlaan saapui kuten 
Parkinsonliiton ala-
isien yhdistysten juhliin 
muuallakin, puheenjoh-
tajia ja muita aktiiveja 
eri yhdistyksistä. Seu-
raavan päivän liittoko-
kous antaa samalla hy-
vän tilaisuuden tavata 
tuttuja ja juhlia paikal-
lisyhdistyksiä. Paikalla 
oli 78 juhlijaa. Vieraita 
tai siis tuttuja vastaan-
ottamassa oli nykyaktii-
vi puheenjohtaja Esko 
Myllylä ja allekirjoittanut vanha vino aktii-
vi. Yhdistys sai vastaanottaa monenlaisia 
muistamisia, lämmin kiitos! 

Tilaisuuden avasi Hyvinvointi- ja terve-
ysalan kaupunginjohtaja Riitta Liuksa ja 
kaupunki tarjosi alkumaljat. Vahvistettu 
kvartetti Laulun ystävät kajautti kahden-

toista miehen voimalla upeita esityksiä. 
Juhlapöytien kauniit hopeaa kimaltelevat 
koivunoksaköynökset olivat Tuija Ristikan-
kareen käsien töitä. Kiitos Tuijalle! Ruoka-
lista- ja ohjelmakolmiot rahoitti POP-pankki 
Piikkiö. Ruoka ja juomat pöytiin tarjoiltuna 
olivat juhlan arvon mukaisia. Kiitos Cari-
bian väelle ja erityisesti Terracen keittiölle.

 
Kuten yhdistysten vuosi-
juhlissa kuuluu, ansioi-
tuneita jäseniä muistet-
tiin. Parkinsonliitto ry:n 
hopeisen ansiomerkin 
saivat Hanna Mattilan 
ja Stig Lehtovaaran ja-
kamana puheenjohtaja 
Esko Myllylä, varapu-
heenjohtaja Antti Reini-
kainen, sekä monitoimi 
Anne Salosta eli Anne 
Hoikkala. Yhdistyksen 
standaarin saivat Eva 
Hirvensalo, Erkki Kal-
lionpää, Jyrki Caselius 
Ugista ja Jarkko Kokka-
la, Lightpress. 

Ilta jatkui tanssiorkes-
terin Salama vauhdit-
tamana pikkutunneille. 
Tanssityylejä oli monen-
laisia, hiihtelemisestä 

ja ukkopareista kunnon jenkkaan, mutta 
pääasiana olikin ilonpito. 

Omasta ja edustamani yhdistyksen puo-
lesta kiitän kaikkia jollakin tavalla juhliin 
osallistuneita upeasta 30--vuotisjuhlasta. 

Virpi 
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Teatteri Retki Sademies Tampereelle 9 Maaliskuuta

Aikataulu  
Lähtö 9:30 Turun linja-auto asema Tampereen valtietä pitkin Tampereelle. Matkan 
varelta pääsee kyytiin (sovi Anne Karvosen kanssa) Autoille on parkkipaikkoja Ru-
nosmäessä Pallivahan kirkko, Kärsämäen hautausmaan kohdilla   
 12:30 - 14:00  Ruokailu Tillikka  
 14:30 - 17:00  Teatteri (väliaika)
 17:15 eli heti teatterin loputtua kotimatkalle
 19:30 - 20:00 Turussa yhdellä pysähdyksellä 
  Mukaan mahtuu 20 nopeita lähtijää
Matkan hinta 
Kerho maksaa bussikuljetuksen Tampereelle. Osallistujat maksaa omat liput 37-39 € 
(ryhmä alennus) ja omat syömiset Tillikassa.

Sitovat ilmoittautumiset pikaisesti mennessä - liput on lunastettava 22.2.

Ilmoittaudu
Anne Karvonen 046 6241 519 - anne.karwonen@suomi24.

Turun seudun Parkinson-yhdistys ry:n 

KEVÄTKOKOUS
tiistaina maaliskuun 26. päivänä 2019 alkaen klo 19

Ennen kokousta klo 18 asiantuntijana neurologi Juha Rinne

Kokouspaikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Suvilinnantie 2, Turku

Kokousasiat: 
- yhdistyksen sääntöjen 6 §:n kevätkokouksen 

päätettäväksi määräämät asiat
- muut asiat
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	 	 	 Kärsämäen	hautausmaan	kohdilla	
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