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Puheenjohtajan tervehdys

Hei kaikki Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistyksen uudet sekä jo pitempään mukana olleet jäsenet.
Kuten yllä huomasitte, yhdistyksen nimi on nyt muuttunut kaikkia meitä paremmin kuvaavaksi, eikä
nimi ei ole enää niin Joensuu keskeinen. Parempi näin.

Kesä on takana päin ja toivotamme syksyn alkaneeksi. Nyt on aika katsoa eteenpäin kohti 
loppuvuotta ja jo ensi vuoden puolelle. Toivottavasti madollisimman moni on jo merkannut omaan 
päivyriinsä yhdistyksen kuukausitapaamiset (esim. Joensuussa kuun 1. tiistai) sekä monet 
liikuntakurssit ja muutkin aktiviteetit, niin yhdistyksen kuin muidenkin tahojen puitteissa. Siispä 
toivotan hyvää syksyn jatkoa kaikille jäsenille. Muistakaahan liikkua.

Terveisin,
Maarit Rautiainen, pj

Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen

Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys ry, syyskokous 26.10.2019 klo 11.00 Piparkakkutalossa, 
Kauppakatu 34 Joensuu.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.

Hallitus kokoontuu klo 10.00, kahvit klo 10.30. 

Kokouksen alussa Pohjois-Karjalan Pelastusalan liiton kouluttaja kertoo "Sydäniskurin" 
toiminnasta ja käytöstä. Halukkailla on mahdollisuus myös kokeilla laitteen käyttöä.

Defibrillaattori eli sydäniskuri on laite, joka saattaa pelastaa sydänpysähdyksen 
saaneen hengen. Sydäniskuri antaa potilaalle sähköiskun, jolla pyritään lopettamaan 
rytmihäiriö. Tosin kun monet luulevat, defibrillaattorin käyttö on yksinkertaista eikä sillä 
pysty aiheuttamaan potilaalle vahinkoa.
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KIIRE ?

Nyt minun pitää joutua, kiire, pitäisi olla, en 
jouda nyt, olen jo myöhässä, nähdään.
Onko tuttua sinulle edellä kirjoitettu sananparsi, 
vai pistätkö paremmaksi, ehkä tehostat
lausumaasi, voimasanoilla; minä teen niin. 
Ihminen kuuluu ”liikkuvaan kuntaan”, niin kuin 
eläinkunta ja ihmiskunta ovat, tai 
eläinkuntaanhan ihmiset kuuluvat, vai 
kuuluvatko, no oli niin tai näin, yhteistä on kiire.

Aatami ja Eeva loikoilivat puunvarjossa, eivät 
ottaneet aurinkoa, ei ollut tarvis näyttää
paahtunutta edustusnaamaa, saivat olla ja 
nauttia vilvoittavasta varjosta. Siinä Edenissä 
oleillessa Eevan silmiin pisti ”mollukka”, siellä 
se oli oksassa lehtien suojassa, mutta Eeva, 
naisena, tarkkasilmäisenä, kuten aina, huomasi
sen ja otti, otti kysymättä lupaa keltään, 
Aatamiltakaan. Maistoi, maistoi toisen kerran, 
totesi hyvän makuiseksi. Ota, sanoi tuo nainen 
ja ojensi kätensä, sen käden, jossa tuo 
hedelmä oli. Mies, se Aatami otti, maistoi, 
hyvää on, sanoi mies se Aatami. Siitä alkoi 
”kiire”.

Nyt on saatava kehon päälle suojaa, ei tällainen
alastomuus vetele, tulee vaikka naapuri 
käymään, ”sokeri loppu”, tai ”ulosottomies”. 
Siitä alkoi kiirehtiminen, piti juosta parhaita 
varjottomia aurinkopaikkoja, rusketusta on 
saatava ja paljon.

Kilpailu, on se hienompi muoto, jota käytetään 
puhuttaessa ”ylpeilystä”. Ihmisillä, ainakin, on 
tarvis olla parempi, kuin toiset, naapurit. 
Uskomaton on se määrä asioita, joissa voidaan 
olla parempia, kuin kanssasisaret. Kiire, eli 
nopeus, on laji, joka sopii ihmisille, kuin 
nyrkki.... Kiire kilpailuja järjestetään erilaisia ja 
eri nimikkeiden alla, on kylä-, pitäjä-, maa-, 
maanosa- ja kokomaailmankisoja. Kiirehtijöitä, 
niitä on paljon ja kaikkein kiirein on sillä, joka on
ensin perillä, ”maalissa” niin kuin hienosti 
sanotaan.

Aatami kiirehti ”auringosta aurinkoon” 
rusketusta saadakseen ja törmäsi 
muurahaiskekoon, pysähtyi, katsoi ja ihmetteli, 
miten paljon ja miten kiire niillä otuksilla oli. Ei 
arvannut Aatami, että kaukana tulevaisuudessa,
planeetalla, Maa, on samanlaisia ”kekoja” joita 

kutsutaan kaupungeiksi, joissa on paljon 
muurahaisia, ei kun ihmisiä, Aatamia ja Eevoja 
joilla on kova kiire, ei minnekään. 

Joku päivä pysähdyin, ”vaikka en olisi joutanut”,
pihamaalle katsomaan, mitä ihmeen juovia joku
oli piirrellyt taivaankanteen. Juovat 
taivaankannessa olivat kiirejuovia. Lentokoneet 
lennättivät tosikiireisiä Amerikasta Aasiaan, 
heillä oli niin kiire, ettei äänikään pysynyt 
matkassa, vaan tuli minuutteja perässä. 
Kiireellä ajateltuna, miten siellä koneessa voi 
keskustella, kun ääni tulee vasta seuraavalla 
koneella?

Asia sinänsä, kiire työpaikalla, sehän on 
mieluisa puheenaihe ollut varmaan niin kauan, 
kuin työtä toisen palveluksessa on tehty. 
Minulle ei ole selvinnyt miksi sama työ toiselle 
tehtynä tuntuu ”kiireeltä”, kun se työnantajan 
itsensä tekemänä tuntuu korkeintaan ”paljolta”.

Kiireellä olen ihmetellyt, erityisesti yhtä 
työmaata ja ennen kaikkea sitä, kun se ei 
valmistu koskaan, nimittäin ”formula-ajoja”. 
Formulakilpailuissa nuoret, parhaassa 
työkunnossa olevat miehet yrittävät ja yrittävät, 
aivan voimiensa ja taitojensa rajoille, joskus 
jopa ylikin, eikä vain valmistu, olen tuuminut, 
pitäisikö itsensä lähteä näyttämään, josko se 
sitten. 

Olen ollut eläkkeellä kohta kolme 
vuosikymmentä ja ihmetellyt kiireellä, miten sitä
työaikana ehti: Ehti tehdä kahta työtä, pitää 
kesälomat ja harrastaakin jotakin. Eläkkeelle 
jäätyä tuli ”kiire”, täytyi olla siellä ja täällä, 
mennä ja tulla, oli kaikenmaailman 
harrastukset, oli kiire.

Nyt minä, ”orava” hyppäsin pyörästä pois, onko 
sekään hyvä, miten osaa ilman ”kiirettä”.
Mikä on ”kiire”? Kiire on olotila, jossa ei ole 
valmiiksi laadittua pakollista aikataulua 
jokaiselle päivälle, jokaiselle minuutille. Silloin, 
kun elämässä jää aukkoja ihminen alkaa tuntea
tarpeettomuutensa, ja hakee tehtäviä, niitähän 
löytyy, kyllä tekevälle työtä on, sanoi vanha 
kansa ja taas ollaan ”kiireessä”. Mitä opimme 
tästä, emme mitään.

Taisto Väyrynen
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Vahvistusta tietokoneen käyttöön 

Helmikuussa kokosimme pienen pilottiryhmän, 
joka vertaisohjaus -periaatteella perehtyi 
tietokoneen käyttöön. Palkkaa tai palkkiota ei 
maksettu kenellekään, hyvä mieli oli riittävä 
palkkio. Tavoitteena oli perehtyä yhdessä 
tietokoneen hakemistorakenteeseen ja 
tiedostojen käsittelyyn. Perehdyimme kuvien 
siirtämiseen kännykästä tietokoneelle sekä 
opettelimme sähköpostia ja selvittelimme 
ryhmän jäsenten ajankohtaisia tietokoneen 
käytön ongelmia. Edettiin siis hyvin 
yksilöllisesti, mutta usein sama ongelma oli 
jollakin toisella ja hänkin sai avun asiassa.

Kuvassa ryhmä hakee ratkaisua ongelmaan

Toiminnan keskeinen idea oli, että jokainen toi 
oman tietokoneensa. Oma tuttu kone helpottaa 
työskentelyä ja kun harjoitukset tehtiin omalla 
koneella, ratkaisut jäivät valmiiksi omaan 
käyttöön. Tämä kokeiluryhmä kokoontui neljä 
kertaa, yhden kokoontumisen kestäessä kolme 
tuntia. Ryhmän mielestä tällainen tapa opetella 
tietokoneen käyttöä oli toimiva ja mikäli 
kiinnostusta on, kannattaa vastaava ryhmä 
perustaa myös tulevana talvena.

Meidän jäsenten joukossa on varmasti 
tietokoneen käytön osaajia, heille tällaisen 
ryhmän vetäminen olisi varmasti antoisaa ja 
virkistävää tekemistä talven pimeänä aikana. 
Asiasta kiinnostuneet, ottakaa yhteys sihteeriin.
Vetäjälle voidaan maksaa pientä palkkaa 
opintokeskus siviksen kautta. On ollut myös 
toiveita, että opastaja voisi tulla kotiin, sillä
meistä monilla on liikkumisen ongelmia. 
Ottamalla Skype-ohjelma käyttöön, voi 
opastusta tehdä myös etänä verkon välityksellä.

Tietokone on hyvä väline ja apu 
tiedonhankintaan, yhteydenpitoon ja 
ajanvietteeksi, siksi kannatta rohkeasti ja 
ennakkoluulottomasti ottaa tietokoneen 
mahdollisuudet käyttöön. Erityisesti meillä 
parkeilla, kun liikkuminen huononee ja elinpiiri 
suppenee enemmän kotiin, voimme tehdä 
tietokoneen välityksellä nojatuolimatkoja 
mielenkiintoisiin kohteisiin sekä pitää 
kasvotusten yhteyttä sukulaisiin ja ystäviin 
Skype kuvapuhelimen avulla.

Eero Puhakka

Liikunnasta voimaa muihin harrastuksiin

Tässä Seikun liikuntavinkkejä

Kesä alkoi todella lupaavasti. Lämpimiä päiviä 
oli jo toukokuussa. Ajattelin että on jälleen 
tulossa hellekesä. Mutta kattia kans, tuli huono 
kesä. Huonosta kesästä huolimatta pelasimme 
mölkkyä luterilaisen kirkon takana Koivuniemen
kentällä.  Porukkaa ei ollut paljoa, mutta 
riittävästi. Tietysti enemmänkin porukkaa olisi 
voinut tulla pelaamaan. Mutta hyvä näinkin. 
Pelit olivat tiukkoja kisoja, kaikilla oli tahto 
voittaa.

Komun Aarno oli kova tekijä, hän voitti 
useammin kuin toiset. Hänellä on oikeanlainen 
asenne mölkyn pelaamiseen, hän osaa eläytyä 
siihen täysillä. Se on todella hienoa. Kunpa 
kaikki olisivat yhtä innokkaita.

Nyt olemme taas siirtyneet sisätiloihin ja 
Boccian pelaamiseen. Sielläkään ei ole 
tungosta. Mukaan mahtuu pelaajia. Meillähän 
on myös sisäcurling, joten pystymme 
pelaamaan useampaa peliä. Myös pelkkismailat
odottavat käyttäjiään. Pelkkis on ihan kiva peli. 
Sitä pelataan sulkapallo kentällä ja sulkapallon 
säännöin.

Kaikki näistä peleistä kiinnostuneet tulkaa 
mukaan maanantaisin klo 10 -12 . Paikka on 
Niinivaaran liikuntahalli ja osoite on 
Vakkosalmentie 11.

Seikku
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Parkinson teemaviikko

Toteutimme teemaviikon tapahtuman 9.4 ja 
aiheena olivat liikkumisen apuvälineet. 
Kokeilimme porraskiipijän sopivuutta 
Piparkakkutalosta puuttuvan hissin 
vaihtoehdoksi. Sovimme esittelyn Haltija Group 
Oy:n Mia Kosken kanssa. Hän esitteli 
porraskiipijää, jota myös kokeiltiin 
Piparkakkutalon portaissa, Seikku toimi 
koeistujana. 

Porraskiipijä kiinnitettynä pyörätuoliin

Kiipijä portaissa, ohjaajan pitää olla kokenut

Porraskiipijän lisäksi oli tarkoitus koeajaa 
sähkökäyttöisiä apukulkuneuvoja, mutta 
huonon sään vuoksi tämä siirrettiin toukokuulle.

Sähkökulkureiden koeajot

Siirretty koeajotapahtuma toteutettiin 7.5. 
Valitettavasti myös silloin oli hieman huono keli,
päivän aikana sateli vettä. 
Tapahtuma kuitenkin järjestettiin, paikkana oli 
kauppakeskus Tokmannin pysäköintialue. Sade
taukosi tapahtuman alkaessa, mutta sää 
varmasti karsi tulijoita.
Sadetta pelkäämättömiä sähkökulkureiden 
kokeilijoita oli mukava määrä. 

Esillä olleita kulkupelejä esitteli niitä Iisalmessa 
myyvä Jarmo Kääriäinen, joka sairastaa itsekin 
Parkinsonin tautia. Jarmo oli eläkkeelle 
jäätyään ryhtynyt myymään apuvälineitä, joista 
nämä kulkupelit ovat yksi edustus.

Sähkökulkureita koeajettiin Tokmannin pysäköintialueella

E. Puhakka
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Huhtikuun teema oli ”Kodin 
turvallisuus”

Pelastusalan liiton kouluttaja Heli Haverinen 
puhui ikäihmisten asumisturvallisuudesta ja 
Joensuun paloasemalta oli edustaja 
kertomassa muuttuneista nuohouskäytännöistä.
Piirinuohousjärjestelmä lopetettiin ja nuohous 
vapautui kilpailulle. Kiinteistön omistaja vastaa, 
että tulisijat nuohotaan määräysten mukaisesti. 
Omistaja tilaa nuohouspalvelun haluamaltaan 
nuohoojalta.

Suomen pelastusalan keskusliitto julkaisee 
monenlaisia turvallisuusohjeita esimerkiksi 
oman tai läheisen kodin turvallisuuden 
tarkistusta varten on olemassa opas ”Tarkista 
oman ja läheisesi kodin turvallisuuden 
perusasiat”. Oppaassa on kattava 25 kohdan 
”Asumisturvallisuuden tarkistuslomake”. Listan 
avulla tehty kodin katsastus paljastaa asukkaan
ja kodin turvallisuuspuutteet. Lisätietoja 
verkossa 
http://www.kodinturvaopas.fi/hyvinvointi/ikaihmi
sten-turvallisuus/

Team Leader Otso Pennala Verisure Oy:sta 
kertoi tämän päivän ”Lukitus- ja 
murtosuojauksesta”. Suojauksen toteutus 
ostetaan nykyisin entistä enemmän palveluna, 
jolloin palvelun tuottaja asentaa ja ylläpitää 
järjestelmät ja asiakas maksaa sovittua 
kuukausikorvausta. Lisätietoja verkossa mm. 
www.verisure.fi

Toukokuussa Botaniassa

Kevätkausi päätettiin toukokuussa tutustumalla 
Botaniaan. Botania on valotaiteilija Kari Kolan 
johdolla rakentumassa uudenlaiseksi 
matkailukohteeksi. Meidän vierailun aikaan 
siellä oli käynnissä erilaisia kunnostustöitä, 
mistä johtuen kohde ei ollut parhaimmillaan. 
Saimme opastetun esittelyn trooppisesta 
puutarhasta. Ulkopuutarha oli ajankohdasta 
johtuen vasta heräämässä. Myöhäisempi 
ajankohta olisi ollut sopivampi vierailuun.

Kesän aikana ei ollut kokoontumisia, mutta 
aiempien kesien tapaan pyörivät viikoittaiset 
kesäpelit kirkon takana. 

Testamentti ja edunvalvontavaltuutus

olivat syyskuun kuukausitapaamisen aiheina. 
Nämä asiat ovat ilmeisen tärkeät jäsenillemme, 
sillä osallistujia oli ennätysmäärä, 35 henkilöä. 
Jouduimme etsimään lisätuoleja, jotta kaikille 
saatiin istumapaikat.

Asiantuntijavieraana oli asianajaja Harri 
Kontturi. Hänen esitys oli valaiseva ja hän 
selvensi asiakirjojen muotokielen merkitykset 
värikkäiden esimerkkien avulla. Kuulijoille tuli 
selväksi näiden asiakirjojen merkitys ja se, että 
ne kannattaa ehdottomasti laatia asiantuntijan 
kanssa, jotta ne ovat oikeudellisesti pätevät 
eikä tule esimerkiksi yllättäviä 
veroseuraamuksia.

Puolisoiden keskinäisen testamentin muoto 
kannattaa keskustella asiantuntijan kanssa. 
Usein on järkevää määrätä testamentissa 
jälkeen jäävälle puolisolle vain hallintaoikeus 
kuolleen puolison jättämään perintöön, 
omistusoikeuden mennessä lapsille. Puoliso 
välttää näin perintöveron. Lasten perintövero on
myös pienempi, koska puolison saama 
hallintaoikeus pienentää perinnön arvoa. Jos 
lapsia on useampi, jakaantuu perintö lasten 
kesken ja jokaiselle lapselle on perintö 20.000 €
asti perintöverosta vapaa.

Testamentti ja edunvalvontavaltuutus kannattaa
tehdä hyvissä ajoin asiantuntijan kanssa. Näin 
ei jää epäselvyyttä tekijöiden 
oikeustoimikelpoisuuden suhteen, kun tulee 
tarve soveltaa asiakirjoja käytäntöön. Erityisen 
tärkeä testamentti on avoliitossa olleiden 
kesken.

Eero Puhakka
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KOULUTUSKUULUMISIA: 
KUNTOSALIRYHMÄ KÄYNNISTYY
 JOENSUUSSA

Siun sote mahdollisti kesän aikana,  20-tuntia 
kestävän, Ikäinstituutissa kehitetyn, iäkkäiden 
voima- ja tasapainoharjoittelu -koulutuksen 
ohjaamisesta kiinnostuneille vapaaehtoisille. 
Kouluttajana toimi kuntoutuksen 
ohjaaja,fysioterapeutti Riitta Turunen, Siun 
soten geriatrisesta osaamiskeskuksesta, 
Liperistä.

Olin aiemmin saanut vinkin, että myös parkkien 
piirissä oli kiinnostusta kuntoasalilla 
tapahtuvasta harjoittelusta, joten ilmoittauduin 
mukaan kurssille ja ilokseni  myös toinen 
liikuntavastaavistamme innostui aiheesta. 
Meillä olikin oikein mukava ja mielenkiintoinen 
kurssi, jolla oli lisäksemme muitakin, eri 
yhdistysten ja seurojen edustajia.

Koulutus sisälsi seuraavat aihealueet:

- Ikääntyvien liikunnan laatukysymykset
- Iäkkäiden liikunnan ohjaaminen
- Vertaistuen edistäminen iäkkäiden liikunnassa
- Lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun perusteet
ja harjoittelun vaikutukset liikkumiskykyyn
- Lihasvoiman ja tasapainon mittaaminen sekä 
tulosten tulkinta
- Iäkkään ihmisen voima- ja tasapainoharjoittelu
arkielämässä
- Yksilöllisten ja ryhmässä tapahtuvien 
harjoitteluohjelmien valinta ja toteutus
- Voitas-harjoitteluohjelmia

PARKKIEN VOIMA- JA 
TASAPAINOHARJOITTELU RYHMÄ ALKAA  
KEVÄÄLLÄ

Pohjois-Karjalan parkinsonyhdistys hakee 
omaa kuntosalivuoroa Siun sotelta vuodelle 
2020 (hakuaika on marraskuun 2019 loppuun). 
Senioripihan tai Koivupihan kuntosali 
Joensuussa, antaa mahdollisuuden tunnin 
kestävään voima- ja tasapainoharjoitteluun 
n. 7-10 hengelle ensi kevään pilottivaiheessa. 
Tilahakemuksessa ei juurikaan ole 
mahdollisuutta vaikuttaa kellon aikaan tai 
päivään, jonka saamme. Esitämme toiveen 
perjantai aamupäivästä.

Parkkien Voima- ja tasapainoharjoittelu ryhmä 
käynnistyy heti vuoden alussa (viikolla 2) 
kokoontuen kerran viikossa, tunnin ajan 
kerrallaan. Lisäksi voi tulla pieniä 
kotiharjoitteita. Kurssi on maksuton.  
Osallistujilta toivotaan sitoutumista. 
Osallistuminen liikuntaan tapahtuu omalla 
vastuulla.

VOIT ILMOITTAUTUA RYHMÄÄN
Sähköpostilla 
tuulamanninen@windowslive.com tai 
puhelimella 045 231 4184. Voit myös kysellä 
halutessasi  lisätietoja em. osoitteesta ja 
numerosta.

Tuula Manninen
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Jäsentapaamiset maakunnassa

Aluekerhojen toiminnan hiipumisen vuoksi 
järjestimme huhtikuussa jäsentapaamiset 
kuudella paikkakunnalla, Liperissä, 
Nurmeksessa, Kontiolahdella, Lieksassa, 
Ilomantsissa ja Kiteellä. Valitettavasti tilaisuudet
eivät vetäneet jäseniä paikalle, ainoastaan 
Keski-Karjalassa ja Lieksassa kerhot toimivat. 
Lieksassa toiminnan painopiste on 
viikoittaisissa liikuntaryhmissä, Kiteellä toimii 
perinteiset kuukausitapaamiset.

Tapaamisissa paikalla olleiden sekä muutamien
sähköpostipalautteiden viesti oli, että 
yhdistyksen tapahtumia pitäisi Joensuussa 
järjestämisen lisäksi kierrättää eri puolilla 
maakuntaa.

Vastauksena kierrätystoiveisiin, syysretki tehtiin
Lieksaan. Toivoimme, että mahdollisimman 
moni Lieksan seudun jäsen olisi mukana.

Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa tullaan 
viemään tilaisuuksia eri puolille maakuntaa. 
Kevätretki suuntautuu Kiteen suunnalle ja 
syksyn tapahtuma Nurmeksen suunnalle. 
Kiteeltä ja Nurmeksesta tarvitaan siellä olevia 
jäseniä mukaan tekemään näitä tapahtumia. 
Jäsenet Kiteen ja Nurmeksen suunnilta, 
laittakaa ehdotuksia retkikohteista ja ohjelmasta
sähköpostilla parkinson.joensuu@gmail.com

Yksi ratkaisu kasvattaa osallistumisia voisi olla 
yhteistyö alueen muiden potilasyhdistysten 
kanssa. Näin tilaisuuksien yhteinen 
osallistujamäärä olisi suurempi ja tunnelma 
parempi.  

Eero Puhakka

Syksyn retki Lieksaan

Syysretki17.9 suuntautui Lieksaan, missä 
tutustumiskohteina olivat Lieksan kirkko sekä 
toisena kohteena Pielisen museo. Retkibussi 
starttasi kaupungin matkailupysäkiltä ja 
matkalaiset nousivat ilmoittamistaan paikoista 
kyytiin. Mukaan oli ilmoittautunut 15 henkilöä, 
joista kuitenkin lähtönsä perui neljä. Meitä 
vastassa oli Lieksan matkailuopas Kyllikki 
Vänskä.

Karun kaunis Lieksan kirkko, urut ovat näyttävät

Kuulimme oppaan selostuksen aikaisemmista 
Lieksan kirkoista ja tästä nykyisestä Reima ja 
Raili Pietilän suunnittelemasta kirkosta. Minä 
olin ensimmäistä kertaa tässä kirkossa ja 
minusta kirkko oli vaikuttavan pelkistetty ja 
koruton sekä valoisa, jopa kylmä. Koristelu ei 
vie kävijän huomiota palvelukselta.  

Kirkon esittelyn jälkeen lounastimme Hurtan 
Holvissa. Tarjolla oli maukasta kotiruokaa.

Lounaan jälkeen jatkoimme Pielisen museoon, 
jossa oppaamme Kyllikki Vänskä oli jo meitä 
vastassa. Museo ja museoalue oli todella 
vaikuttava, ehdimme varatun ajan puitteissa 
tutustua vain osaan kohteista. Sinne pitää 
mennä uudestaan ajan kanssa.

Retkeläiset yhden museokohteen edustalla

Teksti ja kuvat, Eero Puhakka
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Tukea ja turvaa, apuvälineitä ja apua 
asumiseen

Ikääntymisen ja sairauden etenemisen vuoksi 
asuminen ja kotona pärjääminen hankaloituu. 
Yhteiskunta haluaa samoin kuin me itse, että 
voimme mahdollisimman pitkään asua omassa 
kodissa. 

Tämän toteutumiseksi, kotona pärjäämisen 
tueksi, vammaispalvelulaki mahdollistaa 
tarvittavien apuvälineiden sekä kodin 
muutostöiden toteuttamisen.

Vammaispalvelulain 9 §:n mukaan kunnan on 
korvattava vaikeavammaiselle henkilölle 
asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien
välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle 
aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän 
vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä 
tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen 
tavanomaisista elämän toiminnoista. Hakijan 
tulot ei vaikuta tuen saamiseen. 

Asunnon korjausavustukset

Omaehtoiseen kodin remontointiin on myös 
saatavissa yhteiskunnan tukea, mutta tuen 
saamiseen vaikuttavat hakijan sekä samassa 
asunnossa asuvien muiden henkilöiden tulot. 
Avustusta voidaan myöntää, mikäli kotitalouden
tulot ovat tukiehtojen rajoissa.

Koti voi tarvita ”päivitystä” tämän päivän 
varustetasoon sekä käyttöikänsä 
saavuttaneiden rakenteidensa ja järjestelmien 
uusimiseen. Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARA myöntää 
korjausavustusta iäkkäiden (yli 65 v) tai 
vammaisten henkilöiden asuntojen 
korjaamiseen. 

Avustusta myönnetään omakotitalon tai asunto-
osakkeen korjaamiseen. Avustuksen määrä on 
enintään 50 % hyväksyttävistä 
korjauskustannuksista. Erityisestä syystä 
avustusta voidaan myöntää 70 %. 

Avustuksen saamisen ehtona on, että töitä ei 
ole aloitettu ennen avustuspäätöstä. Jos 
hakijalla on tarve aloittaa työt ennen 
avustuspäätöstä, on hakijan haettava ensin 
ARAlta aloituslupa töiden aloittamiseen. 

Tulorajoista tietää sekä hakemuksen 
laatimisessa auttaa oman alueen 
korjausneuvoja. Pohjois-Karjalan alueella 
korjausneuvoja on Raimo Saarelainen

puh. 050 540 7035

Lisätietoja saa Vanhustyön keskusliitosta.

 Eero Puhakka

Kesäistä kukkaloistoa joensuulaisessa puistossa, Seikku
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Järjestösuunnittelija Annukan terveiset

Kiva kesä on takana ja voimia pimenevään 
syksyyn on nyt kroppa täynnä. Kiva olla taas 
töissä ja ottaa vastaan vilkas syksy. Tulossa on 
puheenjohtaja- ja sihteeripäivät Mikkelissä, 
sopeutumisvalmennuskurssit Kuopiossa ja 
Lieksassa, tietopäiviä Jyväskylässä, Kuopiossa 
ja Savonlinnassa, luentotilaisuuksia ja 
koulutusta somekouluttajaksi. Tässä osa 
tehtävistä, joten ei tarvitse peukaloita pyöritellä. 
Poikkeuksellisen syksystä tekee se, että teen 
töitä kotitoimistossa syyskuusta marraskuun 
loppuun asti. Uusi toimisto löytyi Kuopion 
keskustan tuntumasta Haapaniemeltä ja 
muutan sinne marraskuun lopussa.
Kirjeposti minulle tulee syyskuun alusta 
Turkuun eli Parkinsonliitto ry, PL 905, 20101 
Turku.

Liiton kuulumisia

Liitto sai uuden järjestösuunnittelijan, Reetta 
Siltasen, pääkaupunkiseudulle syyskuun alusta.
Turkuun on odotettavissa lokakuun alusta uusi 
järjestösuunnittelija, joten olemme sitten 
täysilukuinen joukko ja toivottavasti päästään 
pikkuhiljaa taas täyteen vauhtiin.
Jäsensihteeri Leena Vatanen jäi 
vuorotteluvapaalle ja häntä sijaistaa Aino Vainio
p.050 560 1317. Jos tulee asiaa Hermolla – 
lehden tilaukseen liittyen tai jäsenasioita, 
häneen yhteys. 
Turkuun saimme uuden järjestöassistentin Ella 
Pienimäen.

Tietoa kotisivuilta
Kotivisuiltamme www.parkinson.fi/tietoa löydät 
tietoa myös videoiden muodossa eri aiheista 
sekä tallenteita menneistä luennoista ja 
tapahtumista https://www.parkinson.fi/videot 
Uusia videoita on tulossa liittyen mm. 
Parkinsonin fysioterapiaan, Parkinsonin taudin 
impulssi-kontrollihäiriöihin ja liikuntaan.
 
Ryhmänohjaajan opas
Kerhoille ja erilaisille ryhmille suunnatusta 
uudesta Ryhmänohjaajan oppaasta löytyy 
käytännön harjoitteita ja neuvoja ohjaajana 
toimimiseen. Voit pyytää sitä painettuna 

Parkinsonliitosta ja digitaalinen opas on 
julkaistu yhdistysekstranetissä.

Vuonna 2020 Parkinson-viikolla tanssitaan 
Tiistaina 7.4.2020, tanssitaan eri puolilla 
Suomea Baila con Parkinson oy:n 
suunnitteleman Parkinson tanssin tahdissa 
sambaa! Toivottavasti mahdollisimman monet 
kerhot ja yhdistykset lähtevät alueillaan mukaan
tempaukseen. Opetusta tanssiin on mahdollista
tilata tanssin suunnittelijoilta, Baila con 
Parkinsonin väeltä! Tarkempaa tietoa asiasta on
tulossa syyskuussa, jolloin julkaisemme 
harjoitusvideon ja kirjallisen ohjeen. 

Kurssit ja lomat

Joensuuhun on tulossa pitkästä aikaa 
Parkinsonliiton järjestämä Elämässä eteenpäin
– kurssi, Parkinsonin tautia vähintään 3 vuotta 
sairastaneet ja läheiset, aika 18.–20.2. Kesto 
4h+8h+5h, paikka Joensuu, Vetrea. Haku 
päättyy 20.1. Majoitus + aamiainen 
omavastuulla 20€/kurssipäivä. Kurssipäivinä 
tarjotaan lounas ja/tai päivällinen ja kahvi. 
Kurssin tavoitteena on löytää keinoja omaan 
hyvinvointiin. Kurssilla kartoitetaan ja pohditaan
arjessa tarvittavia voimavaroja ja itsestä 
huolehtimista sekä suhdetta omaan 
ympäristöön ja läheisiin. Kurssilla pyritään 
löytämään hyvinvoinnin tueksi omia 
voimavaroja tukevia ja vahvistavia keinoja 
erilaisia tukimuotoja kartoittamalla. Kurssilla 
toimitaan ryhmässä keskustellen, työskennellen
ja liikkuen omien tavoitteiden mukaisesti.

Ensi vuoden edulliset tuetut lomapaikat on lyöty
lukkoon. 5 vrk ja 100 € maksavat lomat v. 2020;
Lahti, Peurunka, Salo, Ikaalinen, Savonlinna, 
Mikkeli, Kiilopää ja Rokua.

Tarkempaa tietoa lomista ja kursseista on 
syyskuun Hermolla – lehden välissä. Olisiko 
sinun aika tulla lomille tai kurssille? Kysy 
lisää minulta tai kuntoutuksen sihteeriltä 
Hannelelta p. 02 274 0418.

Nyt sitten vaan pitää kääriä hihat ja ruveta 
hommiin!
Annukka  p. 0400 391 853  
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Tervetuloa Pikkujouluun!

Yhdistyksen pikkujouluateria nautitaan
tiistaina 3.12 klo 15.00

Astan juhla- ja pitopalvelussa,
 Sepänkatu 40 Joensuu.

Yhdistyksen hallitus päätti keväällä, että osallistujat maksavat osan ja yhdistys osan 
aterian hinnasta. Jäsenten maksuosuus on 10 € / hlö ja tilaisuuteen osallistuvat ei jäsenet 
20 € / hlö. Jotta osallistujien maksuosuuksien kerääminen käy jouhevasti, varatkaa 
maksua varten 10 € / 20 € setelit. Matti maksaa ravintolalle käteisenä kerätyt 
omavastuuosuudet ja ravintola laskuttaa yhdistykseltä loppuosan. Näin meidän ei tarvitse 
kierrättää rahoja pankin kautta.

Ilmoita osallistumisesi ja mahdollinen seuralainen sihteerille 22.11 mennessä sekä ilmoita 
myös ruoka-aineallergiat, jos sellaisia on. Ilmoitukset joko tekstiviestillä p. 045 641 9663 tai
sähköpostilla parkinson.joensuu@gmail.com

Kerhojen pikkujoulut

Pohjois-Karjala on laaja maakunta ja siksi moni jää pois pikkujoulusta pitkän matkan 
vuoksi. Kerhot voivat järjestää oman alueensa pikkujoulun soveltaen yhdistyksen 
käyttämää kustannusten jakoa. Yhdistys osallistuu pikkujouluateriaan 15 €/jäsen. Kerhon 
yhdyshenkilö voi maksaa yhdistyksen osuuden kerhon tililtä, mikäli kerholla on vielä tili 
käytössä. Ellei omaa tiliä enää ole, ravintola laskuttaa yhdistyksen osuuden suoraan 
yhdistykseltä. Kirjanpitoa varten kerho toimittaa rahastonhoitajalle osallistujalistan. 
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Lähettäjä: Joensuun Parkinson-yhdistys
Kalliopurontie 160, 82200 Hammaslahti

Yhdistyksellä on nyt uusi nimi sekä uudet verkkosivut

Kevätkokouksessa päätettiin 
sääntöuudistuksesta, mistä tärkein on 
nimenmuutos. Joensuun Parkinson-
Yhdistys ry on nyt Pohjois-Karjalan 
Parkinsonyhdistys ry.

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi ja 
rekisteröi uudet säännöt 14.5.2019, uudet 
säännöt astuivat voimaan heti PRH:n 
rekisteröityä ne.

Nimen muutoksen vuoksi jouduimme uudistamaan 
myös verkkosivut. Sivut uusittiin kokonaan, sillä 
entinen julkaisualusta suntuubi.com ilmoitti 
lopettavansa toiminnan vuoden sisällä. Uusi 
julkaisualusta on Webnode. Uudet sivut 
skaalautuvat hyvin myös mobiililaitteissa

Sivujen verkko-osoite on 
https://pkparkinson.com

Sähköpostiosoite on entinen 
parkinson.joensuu@gmail.com

Istun laiturilla yksin

katson tyynelle lammelle.

Siellä linnut uiskentelevat kaksin

saa se minut hyvälle tuulelle.

Hiljaisuus ja luonnon kauneus

ympärilleni laskeutuu pienoinen raukeus.

- Seikku –
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