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POHJOIS-KARJALAN PARKINSONYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI
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HEI KAIKKI POHJOIS-KARJALAN PARKINSONYHDISTYKSEN NIIN UUDET, KUIN MYÖS
VANHATKIN JÄSENET.
TÄMÄ TALVI ON OLLUT KOVIN OUTO, AINAKIN SÄIDEN PUOLESTA. ON PITÄNYT 
TARKKAAN KATSOA ULOS, MILLAINEN SÄÄ KULLOINKIN ON JA SEN MUKAAN PUKEA
VAATTEET JA ERITYISESTI KENGÄT.
NÄINKÖHÄN MEIHINKIN VAIKUTTAA TÄMÄ PALJON PUHUTTU ILMASTONMUUTOS. 
EIKÖ MEILLÄKÄÄN ENÄÄ TULEVAISUUDESSA OLE NELJÄÄ VUODENAIKAA? 
SULAUTUUKO JOKU VUODENAIKA TOISEEN JA JÄLJELLE JÄÄ VAIN KOLME TAI 
KAKSI. TOIVOTTAVASI NÄIN EI KÄY, SILLÄ ONHAN NYT NELJÄ VUODENAIKAA 
MEILLE "RIKKAUS."

TALVI- TAI KEVÄTTERVEISIN, MAARIT RAUTIAINEN, pj. 

Kutsu vuosikokoukseen

Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistyksen vuosikokous (kevätkokous) pidetään 
Torikievarissa, Suvantokatu 6, Joensuu lauantaina 28.3.2020 klo 14.00. Hallitus 
kokoontuu klo 13.00. Kahvitarjoilu klo 13.45. Paikaksi valittiin Torikievari, sillä sinne on 
esteetön sisäänkäynti.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat. Tervetuloa!

Runoilua

Kirjoitapas runo meille
panisimme vihkoon heille,
luettavaks itsellensä
taikka vaikka lapsillensa.

Jonka sitten hymyhuulin
arvasin mie, niin ja kuulin.

Oisko sillä tällä kertaa
asiaa, mihin sitä vertaa.

Parkkikset näin talviaikaan
heittää keilapalloo, että raikaa.

Välillä keilat kaatuu, rulisoo
niin, että kone ulisoo.

Sitten kone näyttää mikä tulos,
rännin putsari vois mennä vaikka ulos,
raitista ilimoo haukkoomaan.

No – ei nyt sentään, kaikki mukaan vaan
kaikki mukaan vaan, keilaamaan.

Jonkunhan on oltava peränpitäjänä,
se paikka ilmeisesti vaihtuu aikanaan,
joten se siitä ja sen kestävyydestä.

Ihan mukava peli.

Liperi 28.12.2016 Raimo A
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Mitä oli ennen, kun ei ollut Siun Sotea.
Kirjoittanut tuntematon runoilija
kunnianosoituksena Sanna-muorille

Sanna-muorille

Salomökin Sanna-muori, lapsiparven äiti,
yllä röijy, pitkä hame,
kaulalle valahtanut huivi.

Keinuvin askelin, melkein juosten,
rientää muori taloon, torppaan.
Aina sinne,
missä apuaan voi antaa.

Vatsan päällä keikkuu lankakerä,
esiliinaan kietaistuna.
Puikot helisevät sormenpäissä,
sukka syntyy kulkiessa.

Sanna-muori,
suuren salon suuri nainen,
ensimmäinen apu,
usein viimeinenkin näillä main.

Pesee vainajat, päästää lapset.
Kuppaussarvin imee mustat pahat veret
kintuista ja hartioista.
Hivuttelee kämmenillään loitos
kivistykset, kolotukset.
Lasten itkut rauhoittelee.
Valmistelee voiteet, tipat,
uneen taputtelee unettomat.
Suuret univelat itsellänsä.

Surutupaan tultuansa,
huivin kolkkaan pyyhkii kyyneleensä.
Jos taas ovat eläjällä kuulumiset hyvät,
ketterästi pyörähtelee, kiepsahtelee jalka.
Herakasti liittyy ilonpitoon muori.

Tuhattaituri on toimissansa.
Kuuraa lattiat ja pesee pyykit.
Loukuttelee, lipsuttelee pellavat ja liinat,
rynkyttelee riusan kanssa ahoksilla.
Pienistä murusista leipää kerää lapsillensa.

Nyt taivaan tuvan pöydän päässä,
kultakruunu kulmillansa,
hyvä hymy huulillansa,
istuu Sanna-muori.

Tekstin lähetti Heikki Pennanen,
Sanna-muori oli hänen mummo

Sanna-muorista ei ole kuvaa, mutta ”sanna-muoreja” oli 
useimmissa kylissä. Kuvassa on kuppari Sauna-Liina 
Salossa 1900 luvun alkupuolella
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MATKA KOHTI SYVÄAIVOSTIMULAATIOTA

Olen sairastanut Parkinsonin tautia jo melkein 
14 vuotta. Minulla taudinkuvaan kuuluu 
jäykkyys, ei vapina.  Nyt on alkanut esiintyä 
myös pakkoliikkeitä.

Selkäni on ollut kipeä jo usean vuoden ajan, 
mutta nyt viimeisen vuoden aikana se on vain 
pahentunut. Syksyllä pystyin vielä kävelemään, 
mutta nyt kuljen rollaattorin kanssa.
Kipu on ollut alaselässä oikealla puolella ja 
sieltä se on säteillyt oikeaan jalkaan. Kipu on 
tuntunut siltä, kuin jalka repeäisi. Syksyn aikana
kipu meni niin pahaksi, että aamulla oli vaikea 
päästä ylös sängystä.

Parkinsonin tautiin kuuluvan jäykkyyden vuoksi 
minulle tulee ns. off -tiloja, jolloin pää menisi 
eteenpäin mutta jalat eivät tule perässä. Tämä 
on todella hankalaa. Puheeni on myös alkanut 
menemään huonoksi. Ääni hiljenee ja sanat 
menevät puuroksi. Myös käsin kirjoittaminen on
minulle vaikeaa. Pelottaa, että en pian pysty 
kommunikoimaan mitenkään.

Selkäkipu yhdessä tämän off -tilan kanssa on 
todella hankala yhdistelmä. Yöllä kun täytyisi 
päästä wc:hen, en pääse kivun vuoksi ylös 
sängystä, ja on kova hätä. Sitten kun olen 
pääsyt ylös niin off -tila estää kävelemisen. 
Kivut ovat niin kovat että joskus huudan 
tuskasta.

Koska puheeni on mennyt niin huonoksi, 
puheestani on vaikea saada selvää, eivätkä 
ihmiset ole ymmärtäneet mitä haluan sanoa. 
Minulle on syötetty kipulääkkeitä, jos 
jonkinlaisia, vaikka olen yrittänyt sanoa, etten 
halua syödä niitä. Tämän vuoksi verenpaineeni 
on mennyt tosi alhaiseksi. Kerran pyörryinkin ja 
jouduin sairaalaan. Silloinkin minulle annettiin 
vain lisää lääkkeitä.

Alun pitäen selkääni ei ollut tarkoitus leikata, 
vaan se piti saada kuntoon fysioterapialla. 
Kävin ensin yksityisellä ja sitten kaupungin 
fysioterapeutilla. Molemmissa paikoissa sain 
ohjeita liikkeisiin, joita minun täytyi sitten tehdä 
kotona yksin. Kipujen kanssa en saanut mitään 
tehdyksi. Tunsin että minut jätettiin aivan yksin.
 

19.2.19 kävin Siilaisen terveysasemalla 
anemian vuoksi. Lääkäri ihmetteli kuinka paljon 
syön lääkkeitä ja sanoi että niitä täytyy 
vähentää.
En tiedä mitä minun pitäisi tehdä. Olen niin 
hankalassa tilanteessa, kun en aina itse pysty 
sanomaan mitä haluan. Olisiko aika pitää 
palaveri, jossa olisivat paikalla kaikki …… niin, 
en vain tiedä ketkä? Kohta huudan vain 
APUVA!!!

Nyt torstaina 28.2.19 minulla on aika 
neurologian poliklinikalle, jossa on tarkoitus 
puhua minulle mahdollisesti asennettavasta 
aivostimulaattorista. Puhumme myös siitä, 
vaikuttaako tämä selkäjuttu stimulaattorin 
asennukseen, jne???

SYVÄAIVOSTIMULAATIO

Noin kaksi vuotta sitten minulle ehdotettiin 
Parkinsonin tautiin jotain muuta hoitoa kuin 
nämä perinteiset ”parkkislääkkeet”, sillä ne 
eivät enää auttaneet. Kävin keskussairaalassa 
ja minulle esiteltiin Duodopa -pumppua. En 
innostunut asiasta koska, en pitänyt ajatuksesta
avanteesta ja sen tuomasta tulehdusvaarasta.

Niinpä mentiin elämässä eteenpäin. En 
uskaltanut vielä ajatella aivostimulaatiota. Asia 
tuli kuitenkin esiin taas seuraavana keväänä, 
jolloin ajattelin, että mitäpä tässä jahkailemaan.

Prosessi lähti käyntiin toukokuussa 2019. Aluksi
kävin KYS:ssä juttelemassa hoitajan ja lääkärin 
kanssa ja sitten myöhemmin kesällä, 
juhannusviikolla, minulle tehtiin KYS:ssä 
Levodopa – testi. Testi tapahtui siten, että 
lääkitys lopetettiin edellisenä iltana klo 21 ja itse
testi tehtiin aamulla klo10.

Testi oli ihan tyypillinen Parkinsonin taudin testi,
jossa pyydettiin kävelemään ja tekemään 
erilaisia kohdistusliikkeitä käsillä. Tämä testi 
onnistui oikein hyvin.

Sen jälkeen testattiin vielä muistia. Jännitin 
kovasti tätä testiä, mutta se menikin yllättävän 
hyvin. Vielä oli jäljellä psykologin ja 
modulaatiohoitajan haastattelu. Koko tämä testi
meni siis oikein hyvin ja jäin vain odottelemaan 
kutsua leikkaukseen.
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Lopulta kutsu tuli, mutta leikkauspäivä jouduttiin
vielä muuttamaan, koska en halunnut 
leikkausta tehtävän nukutuksessa. 
Leikkaus tapahtuisi keskiviikkona.  Maanantai-
iltana tehtiin pään magneettikuvaus. Tiistai oli 
lepopäivä ja keskiviikkona se oli menoa! 
Tiistaina illalla ja keskiviikkona aamulla täytyi 
peseytyä päästä varpaisiin.
 
Odottaessani leikkaussaliin lähtöä, tulivat 
molemmat leikkaavat lääkärit vielä käymään. 
He tekivät vielä kyselyn ja pyysivät lupaa tehdä 
leikkauksestani mallityön, jota esitettäisiin 
tarvittaessa muillekin. Suostuin tietenkin tähän. 
Olin jo myöhässä leikkaussalistakin.

Lääkäri leikkasi tukkani pois; kysyi otetaanko 
vain puolet, mutta minä sanoin; kaikki pois. 
Sitten päähäni laitettiin ”häkkyrä”. Täytyi mennä
vielä röntgeniin. Sitten olinkin jo valmis 
leikkaukseen.

Koska olin hereillä leikkauksen ajan, kuulin 
tietenkin kaiken mitä tehtiin. Välillä lääkärit 
kyselivät kuinka voin. Yksi kysymys johon 
meinasin hermostua, oli, mikä on nimesi ja 
syntymäaikasi. Leikkauksessa asetettiin ensin 
elektrodit päähän hereillä ollessa ja sitten 
nukutuksessa itse stimulaattori solisluun 
yläpuolelle.

Klo 17 maissa heräilin heräämössä. Olin aika 
väsynyt ja torkuin pitkään. Yö oli aika pitkä, 
koska olin nukkunut päivällä. Pitkän yön jälkeen
koitti aamu ja aloin odottamaan siirtoa 
osastolle. Osastolle mennessä kävimme vielä 
röntgenissä.

Olin sairaalassa yhteensä viisi päivää. Arvostan
sairaanhoitajan työtä todella paljon. Vaikka he 
olivat kiireisiä, silti he jaksoivat olla ystävällisiä.

LEIKKAUKSEN JÄLKEEN

Leikkauksen jälkeen oli hyvä olo. Pystyin 
kävelemään ja puhumaan. Hyvä olo kesti kaksi 
viikkoa. Sen jälkeen tulivat ensimmäiset off-tilat,
jolloin en päässyt liikkeelle, enkä päässyt 
kävelemään. Jossain vaiheessa stimulaattori 
meni kiinni. Olin paniikissa. Soitin kaikille 
mahdollisille henkilöille, joilla tiesin olevan 
stimulaattorin, saadakseni neuvoja.

Kukaan ei osannut eikä uskaltanut auttaa, 
koska kaikilla oli erilainen laite. Kuopiosta sain 

ohjeen palata entiseen lääkitykseen. 
Seuraavalla viikolla otin yhteyttä 
modulaatiohoitajaan. Hän neuvoi 
käynnistämään laitteen uudestaan.

Emme kuitenkaan onnistuneet saamaan laitetta
päälle. Vihdoin löytyi kuitenkin apu ystävältäni, 
jolle oli laitettu samanlainen laite vuosi sitten. 
Hän neuvoi ottamaan esille magneetin, joka tuli 
mukana paketissa. Tämän jälkeen magneetin 
avulla laitteen sai käynnistettyä. Olooni se ei 
vaikuttanut oikeastaan mitenkään. Säätöaikaan 
oli vielä aikaa noin kaksi viikkoa.

Säädöt tapahtuivat KYS:ssä. Menin paikalle 
tiistaina klo 18 ja lääkitys lopetettiin klo 21. 
Keskiviikkona säädöt alkoivat klo 9. Unto halusi 
mukaan säätöihin. Lisäksemme paikalla olivat 
leikkaava lääkäri ja kaksi laitevalmistajan 
edustajaa, joista toinen oli asiantuntija 
Ruotsista. Keskustelimme englanniksi.

Testisarja kestää useamman tunnin. Säädön 
teki leikannut lääkäri, joka teki säätöjä omasta 
laitteestaan ja aina säätöä muutettuaan kyseli 
tuntemuksiani ja kävely- ja puhe kykyäni. Välillä
laite aina suljettiin ja aloitettiin aina taas alusta 
etsien sopivia tasoja. Testit kestävät todella 
pitkään ja ovat perusteellisia, mutta tulos on 
todella hyvä. Minä kävelen ja puhun!

Huonekaverini kysyi, miksi olen sairaalassa ja 
mitä minulle potilashuoneessa äsken tehtiin? 
Kun eilen illalla tulit, et kävellyt ja nyt juokset. 
Ihmeellistä!

Säätöjä tehdään vuoden aikana neljää kertaa. 
Ikk:n, 3kk:n, puolen vuoden ja vuoden päästä. 
Matka siis jatkuu. 

Seikku  

Kiitokset Seikulle yksityiskohtaisesta 
selostuksesta, tästä on varmasti iso apu DBS 
leikkausta pohtivalle.   
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OKU vesijumppa

Kertoisko Okusta,
ei tarvinnut paljoo focusta,
vesijumpalla käyvessä,
Malisella matkatessa.

Hyvin jouvuttiin jotoslaiset,
Hanne antoi oivat tahdit,
konehella kunnolliset,
mentiin melkein monta kertaa,
niin mihinkähän sitä vertaa.

Kylymältä tuntui vesi,
saunassa jo melkein nahka kesi.
Kun ol aluks kastauvuttu
pienemmältä tuntui juttu.

No niin hyvee päivee jälleen,
tehkeepäs nyt tälleen,
tää on tuttu liike kaikille,
myöskin siellä takana Maikille.

Ai kun meettä ihanasti,
mukava on teitä katsella.
Mites onnistuu kuperkeikka,
voi sie kunnon Veikka.

Sitten männään vuorohiihtoo,
suahaan vauhti hyvään kiitoon.
Toiset juoksoo poikki altaan,
toiseen suuntaan käännyttyään,
tulee tuttu vastaan.

Onkos teillä kivaa – joo!
Eikä tätä kivempoo missään oo.
Mut männäänkö Vesileppikseen,
männään vuan – jee.
Siellä voin hiihteekin ihan suksien kanssa.

Keilapallolla voi yrittee kuatoo keiloja,
ränniin tosin on helepompi osua,
eikä tarvii edes hosua.
Silti siitä moni tykkää,
vaikka palloa ränniin lykkää.

Mielestäin liikunta on tärkeä,
kun vain paikkojaan ei ala särkeä.

Liperi 6.5.2015, Raimo A

Elämässä eteenpäin, Parkinsonin tautia 
sairastavat ja läheiset

Parkinsonliiton elämässä eteenpäin kurssi 
toteutettiin Vetreassa Joensuussa 18. 2. – 20.2.

Meitä Parkkisia oli saapunut kurssille 17 
henkeä, oli aviopareja sekä yksin tulleita. Koko 
Suomi oli hyvin edustettuna, osallistujien 
paikkakuntia Helsinki, Espoo, Lappeenranta, 
Nivala, Oulu, Vantaa, Joensuu, Tohmajärvi, 
Hyvinkää.

Kurssin vetäjinä olivat 
järjestösuunnittelija/toimintaterapeutti Annukka 
Tuovinen sekä sosionomi AMK Helena 
Rokkonen. He olivat rakentaneet 
mielenkiintoisen ohjelman kolmelle päivälle. 

Ohjelmasta riippumatta tällaisen 
Parkkisporukan kokoontumisen parasta antia 
on keskinäinen vuorovaikutus ja kokemusten 
vaihto eli vertaistuki. Heti esittelykierroksesta 
alkaen ryhmä vapautui kertomaan ja 
keskustelemaan kokemuksistaan. Tämä onkin 
vetäjien hyvä huomioida, ettei valmistella 
tiukkaa aikataulutettua ohjelmaa vaan annetaan
ohjelman rakentua myös ryhmän itsensä 
toimesta. Tämän olivat vetäjät hyvin 
huomioineet.

Itse pidin erityisesti pienryhmässä käydystä 
vertaistukikeskustelusta ja siihen olisi voinut 
olla enemmän aikaa. Arrekartan laatiminen 
tuntui ensi alkuun lapselliselta, mutta se olikin 
oiva keino kääntää huomio tulevaan. Karttojen 
esittelyn myötä näkyi, miten jokainen löysi 
positiivisia asioita tulevaisuudeltaan. 

Uskon osallistujien saaneen kurssilta eväitä 
jatkaa ”Elämässä eteenpäin”.

Eero Puhakka
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Syksyn ja alkuvuoden toimintaa

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 26.10.2019.
Kokouksen alussa Pohjois-Karjalan 
Pelastusalan liiton kouluttaja Eeva Kröger kertoi
"Sydäniskurin" toiminnasta ja esitteli laitteen 
käyttöä.

Defibrillaattori eli sydäniskuri on laite, joka 
saattaa pelastaa sydänpysähdyksen saaneen 
hengen. Sydäniskuri antaa potilaalle 
sähköiskun, jolla pyritään lopettamaan 
kammiovärinä. Defibrillaattorin käyttö on 
yksinkertaista eikä sillä pysty aiheuttamaan 
potilaalle vahinkoa. Laite antaa selkeällä 
suomen kielellä toimintaohjeet sekä testaa, 
onko henkilön tila sellainen, johon isku sopii. 
Auttajan ei tarvitse tehdä päätöstä.

Varsinaisen kokouksen asialista oli sääntöjen 
määräämät asiat. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Arimo Nissinen ja sihteerinä Eero 
Puhakka. 

Syyskokouksen keskeisinä asioina ovat 
henkilövalinnat. Tämä kokous oli ensimmäinen 
uusien sääntöjen mukainen ja hallituksen koko 
on nyt pienempi. Hallitukseen kuuluvat 
yhdistyksen puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja sekä neljä varsinaista- ja 
neljä varajäsentä. Varajäsenet eivät ole 
henkilökohtaisia.

Yhdistyksen hallitus vuonna 2020

Maarit Rautiainen, puheenjohtaja, Tohmajärvi

Eero Puhakka, varapuheenjohtaja, Joensuu

Matti Väkevä, jäsen ja rahastonhoitaja, Joensuu

Pirkko Nykyri, jäsen, Juuka

Riitta Niskanen, jäsen, Lieksa

Tuula Manninen, jäsen, Kontiolahti

Helena Falck, varajäsen, Joensuu

Harri Halme, varajäsen, Kontiolahti

Tauno Lamberg, varajäsen, Joensuu

Taisto Väyrynen, varajäsen, Joensuu

Marraskuun kuukausitapaaminen oli 
poikkeuksellisesti ToriKievarissa. Näin siksi, 
että siellä on karaokelaitteet.

Vieraana oli Rauni Karhunen, hän piti tuokion 
äänenhuoltoa ja päälle yhteislaulua sekä 
karaokea.

Joulukuussa söimme jouluaterian Astan juhla- 
ja pitopalvelussa. Tilaisuus oli suosittu, reilu 60 
henkeä. Edellisvuodesta poiketen, jäsenet 
maksoivat itse kympin ja seuralaiset kaksi 
kymppiä, yhdistys maksoi toisen puolen. 
Nurmeksessa kokoontui Ylä-Karjalan jäseniä 
omaan tilaisuuteen. Tällaisia toteutuksia voisi 
olla enemmän.
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Tarvitsetko itsenäiseen selviytymiseen 
apuvälineitä?

Uusi vuosi aloitettiin tammikuun 
tapaamisella heti loppiaisen jälkeen. Teema oli 
apuvälineet. Siun Soten palveluesimies Jukka 
Räsänen apuvälinekeskuksesta kertoi 
keskuksen toiminnasta sekä selosti, miten 
apuvälineitä tarvitsevan tulee toimia 
saadakseen hänelle parhaiten sopivat 
apuvälineet.

Keskus sijaitsee Niinivaaran liikekeskuksessa 
apteekin vieressä. Apuvälineasioissa voi ottaa 
suoraan yhteyttä apuvälinekeskukseen. Sinne 
voi mennä ilman lääkärin lähetettä. Siellä 
arvioidaan, tarvitseeko asiakas lähetteen 
lääkärille erikoissairaanhoitoon, vai riittääkö 
keskuksen apuvälineneuvojan arvio.

Apuvälinekeskukseen on suora puhelinnumero 

Puh. 013 330 2979, soittoaika ma–pe klo 8–15

Siun Soten nettisivulla on seuraava 
toimintaohje:

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden 
tarkoituksena on

• edistää henkilön kuntoutumista, 
• tukea, ylläpitää tai parantaa 

toimintakykyä jokapäiväisissä 
toiminnoissa 

• ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä. 

Apuvälineen voi saada henkilö, jolla on 
toimintakykyä heikentävä ja itsenäistä 
selviytymistä vaikeuttava lääketieteellisin 
perustein todettu sairaus, vamma tai 
kehitysviivästymä.

Apuvälineen käyttöönotto

Apuvälineen hankinta käynnistyy asiakkaan, 
hänen läheistensä ja terveydenhuollon 
ammattilaisten yhteistyössä laatiman 
suunnitelman pohjalta. 

Apuvälinepalvelut sisältävät

• apuvälineen arvioinnin, 
• käyttöön luovutuksen, 
• käytössä olevan apuvälineen ylläpidon 

ja 
• apuvälineen käytön päättymiseen 

liittyvät toimet. 

Tavoitteena on löytää asiakkaan tarpeisiin, 
toimintakykyyn ja toimintaympäristöön 
soveltuva apuvälineratkaisu. Apuvälineen 
soveltuvuus kokeillaan aidossa 
toimintaympäristössä.

Vaativien apuvälineiden arviointi, kokeilu ja 
hankinta kestävät kauemmin kuin tavallisimpien
apuvälineiden. Joskus apuvälineen saamiseksi 
riittää yksi tapaaminen apuvälinealan 
asiantuntijan kanssa.

Helmikuun kuukausitapaamisen aiheena oli 
Itä-Suomen Biopankin esittely. Tutkimushoitaja 
Ulla Miettinen esitteli pankin toimintaa.

Kutsuimme kirjeellä kaikki viime vuoden aikana 
liittyneet uudet jäsenet ja heitä olikin paikalla 
noin 10 henkilöä.  Teimme esittelykierroksen, 
jossa niin pitempään jäsenenä olleet kuin 
uudetkin esittelivät itsensä. Esittelyn 
yhteydessä virisi vilkas keskustelu ja 
kokemusten vaihto. Seikku aloitti esittelyn ja 
saimme ihmetellä hänen DBS- leikkauksen 
myötä parantunutta toimintakykyä. 
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JOUKKOHYSTERIA

Olen pohtinut, mikä on se voima, joka saa 
ihmiset pyrkimään päämäärään ennen muita.

 Asumme ”itärajalla”, rajan toisella puolen, suuri
ja mahtava Venäjä, toisella pieni ja ”piskuinen” 
Suomi sanos Vanhala vai oliko se Rahikainen.  
Olemme saaneet nauttia suuren naapurin 
suosiosta ja käydä sen tankeilla, ei sota- vaan, 
polttoainetankeilla. Myös minäkin, tosin vuosia 
kuunnelleena tuosta ”halpuutuksen” 
ihmemaasta, innostuin opettelemaan tuon, 
taikasanan, ”tankkaamaan”.
 
Eräänä kesäisenä päivänä, kokka, ei kun 
nokka, tai nokat, auton ja oma, kohti tuota 
öljyvaltiota. Vastaan ajeli naapurinkilvillä 
varustettuja autoja, eivätköhän nämä tienneet, 
että heidän puolella se halpa ”bensa” on. Jo 
Joensuusta saakka meitä ajeli muutama auto 
jonontapaisessa verkkaisella vauhdilla kohti 
etelää.

Ensimmäinen ihmetys oli kun tienviitta näytti 
Niirala, siis raja-asema, silloin, samassa 
letkassa ajaneet autot katosivat, kuin...
Loppumatkan ajelin yksin, jos ei oteta lukuun 
niitä ohi pärähtäviä autoja. Ajattelin, kiire, niin 
myös ajattelin ensimmäisessä tullipisteessä 
Suomen tullissa, jossa kanssavaeltajat 
juoksivat ohi tullen mennen.

Sitten alkoi varsinainen näytelmä, näytelmä 
jossa ei tiennyt missä kohtaa taputtaa. Venäjä 
on vanha ”kulttuurivaltio”, siellä on opittu, ettei 
maailmaa juoksemalla rakenneta, Suomessa ei.
Oltiin tullijonossa, monessa jonossa, autoja joka
puolella, hyppiviä autoja, ”heinäsirkka-autoja”. 
Joka autossa istui kuljettaja, no sehän nyt ei ole
erikoista, vaan se, kun auto seisoi paikallaan ja 
kuljettaja puristi rattia kaksinkäsin rystyset 
valkoisina. Vuorotellen nämä autot hyppäsivät 
pituutensa veran eteenpäin.
 
Vihdoin oli hypitty ”stop” merkille saakka, oli 
aika nousta autosta, sen moninaisen 
paperinipun kanssa ja JUOSTA luukulle. Niin 
kuin siinä olisi ollut kiire, oli tunninjono jo 
ennestään. Tunninpäästä, kun hyvin kävi ja 
”luoja soi” pääsin luukulle ja takana oli se 
”tunnin” jono. Sanotaan suomalainen ei ”puhu 
eikä pukahda”, mutta se jono ”pukahti”, Satuin 
olemaan ensikertalainen, luukulla ja virkailija 

tutustui, niin kuin asiaan kuuluu, papereihini, 
katsoi papereita, katsoi kaljua, oliko tekoparta, 
arpi vasemmassa pakarassa jne... Mutta se 
jono, eduskunnan kyselytunti jää kirkkaasti 
toiseksi siinä mielipiteen ilmaisussa, tollo-, 
juntti- turvenuija.

Entäs jos en olisi kotona ”kylmäharjoitellut” pari 
kuukautta, tehnyt papereita ”netistä” ja lahjonut 
mukaani neuvojaksi parasta kaveriani, 
asiantuntijaa, olisin romahtanut. 
Nyt en ihmettele, kun joku sanoo kokeilleensa 
”tankkaamassa” käyntiä ja toteaa, ettei se 
hänelle sovi. Minun ei tarvitse sentään muuta 
kuin läpäistä ”kuupperintesti”, jotta pärjäisin 
juoksukilpailussa.

Jos luulit, että tämä oli tässä, olet valitettavasti 
väärässä, tässä oli vain puolet menomatkasta. 
Takaisinkin pitää tulla, eikä se ole sen 
helpompi, on vielä lisänä ne tuomiset. 
Sitten, kun juoksukilpailut suomalaisten kanssa 
oli pidetty, äksyilty keskenämme ja näytetty 
nyrpeää naamaa viattomille virkailijoille, olimme
kotimaassa.

Ajelen leppoisasti toisten kanssa jonossa, 
mietin, mitä jäi siinä kiireessä tekemättä?
Päiväkahvit, nehän ne. Sopivasti kohdalla 
liikenneympyrä, sellainen josta kiireinen aja 
suoraan ja kiroaa, kiireetön kiertää kerran jopa 
toisenkin ja kiittää.

Ei kysymys ollut liikenne- eikä muustakaan 
ympyrästä, vaan ”Esson baarista”, joka sattuu 
olemaan ympyrän kohdalla, ei kun sinne. 
Laitetaanko kahvileipää; ”baarimikko” kysyy? Ei
leipää vaan ”lettu” hillolla, yrittää ”matkamies” 
olla vitsikäs. Pannaan lettu, sanoo ”Mikko” ja se
olisi 480 kiitos.

Siinä päivän antia kahvin kanssa kelaten, 
kuulen viereisen pöydän keskustelut:
Pitäisiköhän juoda toiset kupposet kahvia, ei ole
iltapäivällä mitään tekemistä, pitäisi jossakin 
aikaa kuluttaa, kotona eukko kuitenkin patistaa 
jotakin tekemään.

Katson; siinä samat miehet, jotka voittivat minut
aamupäivällä juoksukilpailussa tullijonossa ja 
”kuiskailivat” kuuluvasti, uudesta hidastelijasta 
heidän jonossaan.
Hysteriasta – mielenrauhaan.

”Tankkaamassa” Taisto Väyrynen
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Järjestösuunnittelija Annukan terveiset

Parkinsonliiton tarjontaa

Tänä vuonna onkin kaikkea kivaa liitolla tulossa. Parkinson viikolla (viikko 15) bailataan 
Brasilialaisen samban tahtiin Oodissa Helsingissä ja ympäri Suomen. Ohjeet osallistumiseen, 
videon ja tanssin löydät https://www.parkinson.fi/tanssitapahtuma-2020 

Seuraavaksi Kilipailataan Kuopiossa 21.4. jo kolmatta kertaa. Kilipailut on järjestetty vuodesta 
2013 eli tänä vuonna on kahdeksas kerta, voi jo puhua ”perinteikkäät Kilipailut”. Kilipailut on siis 
leikkimielinen (vähän tosissaankin) boccia – kilpailu, jossa Keski-Suomen-, Pohjois-Karjalan-, 
Kuopion- ja Mikkelin Parkinson yhdistyksistä ja kerhoista tulee joukkueita kisailemaan. Lisäksi 
päivässä on huutosakkikilpailu ja monenmoista oheisohjelmaa opiskelijoiden luotsaamana. 
Kannattaa lähteä mukaan vaikka vaan tapaamaan vanhoja tuttuja ja hankkia uusiakin tuttavia.

Kesällä risteillään Helsingistä Tukholmaan ja takaisinkin vapaaehtoisten koulutusristeilyllä 8. – 
10.6. Tästä tulee henkilökohtaiset kutsut! Syksylle järjestetään vielä aluekoulutus Joensuussa, 
josta tietoa tarkemmin keväällä.

Kuntoutusta ja tuettuja lomia

Jos arki rupeaa kyllästyttämään ja kaipaat vaihtelua, yksi vaihtoehto on Parkinsonliiton tarjoamat 
sopeutumisvalmennuskurssit ja tuetut lomat ympäri Suomen. Pääset tutustumaan niihin 
www.parkinson.fi/kuntoutus. Voit myös soittaa ja kysyä lisää meiltä p. 02 274 0418, 
kurssi(at)parkinson.fi

Arjessa saat myös asiantuntijatietoa videovälitteisesti. Liiton sivuilla on useita asiantuntija- ja 
liikuntavideoita katsottavana www.parkinson.fi/tietoa/videot 

Omaishoitajien palveluopas 2020 – 2021 on julkaistu!

Uusi palveluopas omaishoitajille ja läheisille on nyt julkaistu sähköisenä ja tulee lähiaikoina 
painettuna. Oppaan tarkoituksena on antaa omaishoitajalle tietoa siitä, minkälaisia palveluja tai 
tukea hänen on mahdollista saada omaishoitotilanteen tueksi. Maksutonta opasta voi tilata 
postikulujen hinnalla: anu.nurmi(at)omaishoitajat.fi tai linkki oppaaseen tässä http://proofer.faktor.fi/
epaper/Palveluopas20202021

Onko alueella tarvetta omaisten vertaisryhmälle? Minä autan vertaisryhmän 
perustamisessa ja annan ryhmän ohjaukseen valmiita sabluunoitakin. 
Ota vain rohkeasti yhteyttä
Nyt siis vaan kohti kevättä…rennosti!

Annukka
p. 0400 391 853
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https://pkparkinson.com

Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistyksen 
jäsenkortti

Parkinsonliitto postittaa uusille jäsenille 
tietopaketin ja sen mukana on myös 
jäsenkortti, jossa on yhdistyksen nimi, jäsenen 
nimi sekä jäsennumero.

Kortin puutteena on, ettei siitä käy selville 
jäsenyyden voimassa oleminen. Yhdistyksen 
jäsenille tarjottavien alennusten tai 
mahdollisten muiden etujen hyödyntäminen 
edellyttää voimassa olevaan jäsenyyden 
osoittamista.

Potevat lehti postitetaan kaikille jäsenille, 
joiden jäsenyys on voimassa, joten lehdessä 
olevaa osoitetietoa voidaan käyttää jäsenkortin
tunnistetietona. Nimen yläpuolella oleva 
numerosarja on henkilön jäsennumero. 

Potevat lehden avulla voimme jakaa jäsenkortit
vuosittain ilman lisäkustannuksia. Leikkaa oma
jäsenkorttisi tämän sivun yläreunasta. Taita se 
keskeltä lompakkoon sopivaksi (katso kuvat).

 

Jäsenkorttia tarvitset, jos menet keilaamaan
Joensuun kuntokeitaalle ja haluat hyödyntää 
yhdistykselle sovittua alennusta. Saat radan 
samalla hinnalla kuin mitä yhdistys maksaa 
vakiovuorostaan.
Tähän liittyy seuraavat rajoitukset, alennettua 
hintaa sovelletaan päivän hiljaisina tunteina 
eikä ratoja voi varata etukäteen.

Yhdistyksellä on keskiviikkoisin klo 14.30 – 
15.30 varattuna neljä rataa, jotka Kuntokeidas
laskuttaa yhdistykseltä. Tällä vuorolla et siis 
maksa Kuntokeitaalle, vaan osallistuminen 
kirjataan seurantaluetteloon ja yhdistys 
laskuttaa omavastuuosuudet määrävälein 
(jaetaan pankkisiirrot kaksi kertaa keväällä ja 
kaksi kertaa syksyllä). 

Keilaus on ollut suosittu, mutta sitä on tarjolla 
vain Joensuussa. Tästä johtuen yhdistys 
maksaa keilauksen pääosin Joensuun 
kaupungin toiminta-avustuksesta, joka on 
korvamerkitty joensuulaisten jäsenten 
toimintaan. 

Kuvissa on irti leikattu ja taitettu jäsenkortti
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Jäsenkortti 2020

Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys ry

Leikkaa yläosa katkoviivaa pitkin irti ja taita keskeltä, saat voimassa olevan jäsenkortin 

Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistyksen retkeläiset Pielisen museolla
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