
POTEVAT 2 / 2020

Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys ry:n jäsenlehti

https://www.pkparkinson.com/

1



HEI KAIKKI JÄSENET!

OLEMME JOUTUNEET PITÄMÄÄN ERIKOISLAATUISEN KEVÄÄN JA KESÄN 
KORONAVIRUKSEN TAKIA. EI OLE OLLUT TOISTA SAMANMOISTA AIKAA KOSKAAN, 
EIKÄ TOIVOTTAVASTI KOSKAAN TULEKKAAN.

OLEMME SAANEET "TUNTEA", MILTÄ TUNTUU, KUN KONTAKTIT TOISIIN IHMISIIN 
PITÄÄ PITÄÄ TÄYSIN MINIMISSÄ. ON OUTOA, KUN IHMISTEN PERUSVAPAUTTA, 
LIIKKUMISTA, JOUDUTAAN RAJOITTAMAAN. TOSIN TÄMÄ TEHTIIN KAIKKIEN 
MEIDÄN HYVÄKSI JA NÄIN SAATIIN EDES JONKINLAISET RAJAT KORONAVIRUKSEN
LEVIÄMISELLE. TOIVOTTAVASTI NS. TOINEN AALTO EI OLE PAHEMPI, JOS
SE TULEE. 

POTEVAT-LEHDEN MYÖTÄ TOIVOTAN HYVÄÄ SYKSYÄ JA TERVEITÄ PÄIVIÄ 
MEILLE KAIKILLE

MAARIT VLASOFF pj.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous oli suunniteltu pidettäväksi 28.3.2020, mutta se peruuntui 
koronaviruspanepidemian vuoksi määrätyn kokoontumiskiellon takia. Poikkeusolojen vuoksi 
siirtynyt vuosikokous on pidettävä viimeistään 30.9.2020. Parkinsonliiton suositus on, että 
vuosikokous pidetään omana kokouksena ennen samana päivänä pidettävää syyskokousta. 
Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että vuosikokoukset pidetään lauantaina 26.9.2020 
Torikievarissa.  Alla ovat kokouskutsut.

Kutsu kevätkokoukseen

Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys ry:n vuosikokous (kevätkokous) pidetään lauantaina 
26.9.2020 klo 13.30 Torikievarissa, Suvantokatu 6, Joensuu. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen 6§ kevätkokoukselle määräämät asiat.

Kutsu syyskokoukseen

Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys ry:n syyskokous pidetään lauantaina 26.9.2020 heti 
kevätkokouksen jälkeen n. klo 14.30 Torikievarissa, Suvantokatu 6, Joensuu. Kokouksessa 
käsitellään sääntöjen 6§ syyskokoukselle määräämät asiat sekä huomionosoitukset.
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Kolme vuosikymmentä Parkinsonintautia 
sairastavien yhdistystoimintaa ja 
vertaistukea Pohjois-Karjalassa

Tietoa Parkinsonin taudista sekä vertaistukea
ja virkistystä eri muodoissa jäsenilleen 
järjestävä yhdistysmuotoinen toiminta 
saavuttaa 30 vuoden merkkipaalun tänä 
syksynä. Toiminta alkoi Kuopion Parkinson-
yhdistyksen kerhona 25.9.1990. Toiminnan 
käynnistämistä olivat kätilöimässä 
sairaanhoitajat Marja-Leena Räsänen ja 
Tellervo (Telle) Romppainen Pohjois-Karjalan 
keskussairaalasta. 

Telle koki tämän Parkinsonin tautia 
sairastavien vertaistukitoiminnan niin 
tärkeäksi, että liittyi itsekin Parkinson-
yhdistyksen jäseneksi 9.12.1990. Telle on 
edelleen yhdistyksemme jäsen, häntä 
pidempään jäsenenä on ollut vain yksi 
henkilö.

Kuopion yhdistyksen kerhona toimiessa 
kypsyi ajatus oman Kuopiosta 
riippumattoman yhdistyksen perustamiseksi 
ja yhdentoista kerhovuoden jälkeen 
perustettiin oma Joensuun Parkinson-
yhdistys ry 28.4.2001.

Nimestä huolimatta sääntöihin kirjattiin 
yhdistyksen toiminta-alueeksi koko Pohjois-
Karjala sekä lisäksi Heinävesi eli Pohjois-
Karjalan keskussairaalan jäsenkuntien alue. 
Sääntöuudistuksen yhteydessä vuonna 2019 
yhdistys vaihtoi nimensä Pohjois-Karjalan 
Parkinsonyhdistys ry:ksi.

Yhdistyksen keskeisin toimintamuoto on 
kuukausitapaamiset. Tapaamisten tärkeä anti 
jäsenille on vertaistuki, kun vaihdamme 
kokemuksia ja saamme toisiltamme vinkkejä 
arjen pulmiin. Samassa elämäntilanteessa 
olevien kesken on mahdollista puhua 
aroistakin asioista. Usein tapaamisessa on 
myös jokin meitä koskettava aihe, jota 
esittelemään on kutsuttu kyseisen aiheen 
asiantuntia.

Liike on meille liikehäiriösairaille lääkettä, 
siksipä meillä toimii vertaisohjaus -
periaatteella liikuntaryhmiä. Meidän tarpeisiin 
on myös kansalaisopisto räätälöinyt oman 
liikehäiriöisten jumpparyhmän. Nämä omat 
liikuntaryhmät on nykyisellään liian vähän 
käytetty mahdollisuus, ryhmiä voisi olla eri 
puolilla maakuntaa vaikkapa yhdessä alueen 
muiden yhdistysten kanssa. 

Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 250 ja on 
pysynyt viime vuosina tällä tasolla. Uusia 
jäseniä on vuosittain tullut 25 – 30 ja 
luonnollinen poistuma on myös samalla 
tasolla.

Yhdistyksellä on ollut viisi kerhoa, Keski-
Karjalan, Ilomantsin, Lieksan, Juuan sekä 
Nurmeksen kerhot. Pitkien välimatkojen 
maakunnassa aluekerhot ovat olleet hyvä 
väline toiminnan levittämisessä koko 
maakunnan alueelle. Kerhotoiminta on ollut 
alkuvuosina vilkasta, mutta uusia 
vapaaehtoisia ei ole saatu riittävästi mukaan 
toimintaan. Onko niin, että tämän päivän 
sairastuneet ovat tottuneita surffaamaan 
sähköisten palveluiden parissa ja saavat 
sieltä tietoja sairaudestaan sekä myös 
vertaistukea?

Kevään Koronatauon aikana kokeilimme 
kaksi kertaa virtuaalista tapaamista ja 
kokemukset olivat rohkaisevat, osallistujia oli 
mukava määrä, mutta tekniikka aiheutti 
hieman ongelmia. Ongelmat johtuivat 
varmasti tietoliikenneyhteyksien puutteista, 
mutta myös osallistujien vähäisestä 
käyttökokemuksista. Jatkossa kannattaa 
varmasti ottaa etäosallistumiset laajemmin 
käyttöön, jolloin etäisyydet eivät rajoita 
osallistumista.

Tässä lehdessä on jäsenten keskustelujen 
myötä nousseen toivomuksen perusteella 
kartoitus osallistua tietotekniikan taitojen 
vahvistamiseen vertaisohjaus periaatteella. 
Otetaan uudet paikkariippumattomat 
toimintavälineet paremmin haltuun.
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Poikkeuksellinen Koronakevät

Korona panepidemia pysäytti keväällä 
yhdistyksemme toiminnan. Yli kymmenen 
hengen tilaisuudet (kokoontumiset) kiellettiin ja 
yli 70 vuotiaiden piti olla vapaaehtoisessa 
kotikaranteenissa aina kesäkuun loppuun. 
Kesällä meidän toiminta on ollut yleensä 
muutenkin lähes pysähtyneenä. 

Kevään kokoontumisrajoitukset aiheuttivat sen, 
ettei yhdistyksen kevätkokousta voitu 
suunniteltuna aikana 28.3.2020 pitää. 
Poikkeusolojen perusteella yhdistysten 
vuosikokoukset voitiin siirtää ja kevään 
kokoukset on pidettävä syyskuun loppuun 
mennessä. Parkinsonliiton suositus on, että 
kevätkokous pidetään samana päivänä 
syyskokouksen kanssa. Tämä järjestely sopii 
hyvin meille, koska voimme julkaista 
kokouskutsut tässä Potevat 2 / 2020 lehdessä 
ja säästämme näin ylimääräisen kokouskutsun 
postikulut. Kokoukset pidetään lauantaina 
26.9.2020 klo 13.30 alkaen ja kokouspaikka on 
Torikievari. Kokouskutsut ovat tämän lehden 
sivulla 2.

Kokoontumisrajoitusten vuoksi tavalliset 
kuukausitapaamiset sekä muut toimintaryhmät 
keskeytettiin. Kotikartanoyhdistyksen aloitteesta
toteutimme kaksi virtuaalista 
kuukausitapaamista, ensimmäinen huhtikuussa 
ja toinen toukokuussa. Etäyhteydellä 
toimiminen oli monille varmasti ensimmäinen 
kerta ja siihen nähden tapahtumat onnistuivat 
hyvin. Huhtikuun tilaisuuteen osallistui 19 ja 
toukokuun tilaisuuteen 14 henkilöä.

Kokemukset olivat rohkaisevia ja varmasti 
etäosallistumista kannattaa kehittää fyysisten 
tapahtumien rinnalle. Nämä ”hybriditapahtumat”
antavat mahdollisuuden osallistua tilaisuuksiin 
asuinpaikan sijainnista riippumatta, kun 
tarvittavat tekniset välineet ja niiden 
käyttöosaaminen on olemassa. 
Etäosallistuminen sopisi esimerkiksi silloin, kun 
kuukausitapaamisessa on asiantuntijavieras, 
jolloin hänen esitystä voisi seurata eri puolilla 
maakuntaa.

Tähän tarvitaan kouluttautumista. Toukokuun 
virtuaalitapaamisen yhteydessä keskustelimme 
digiosaamisen vahvistamisesta vertaisohjaaja -

periaatteella ja porukka piti ajatusta 
kokeilemisen arvoisena, niinpä ensi vuoden 
toimintasuunnitelmassa hallitus esittää asian 
kokeilemista.

Jäsenistössämme on varmasti monella työn tai 
harrastuksen kautta saatua tietoteknistä 
osaamista ja ajatus on, että he voisivat toimia 
muutaman henkilön muodostaman ryhmän 
”DIGIKUMMINA”. DIGIKUMMIN johdolla 
harjoiteltaisiin digitaitoja YLE:n ”Digitreenit – 
opettele digitaitoja omaan tahtiin” materiaaliin 
tukeutuen.

Pilottiryhmä talvella 2019

Talvella 2019 harjoittelimme yhden ryhmän 
kanssa ja kokemus oli positiivinen, vaikka 
YLE:n Digitreenit -materiaalia ei ollut käytössä. 

Sivulla 10 on selostettu asiaa tarkemmin. Siellä 
on myös kysely, jolla selvitetään halukkuutta 
osallistua tällaiseen harjoitteluryhmään sekä 
valmiutta ryhtyä DIGIKUMMIKSI. 

Toteutumisen kannalta on keskeistä, että 
ihmisillä on rohkeutta ryhtyä DIGIKUMMEIKSI.  
Kokemuksesta voin todeta, että tässä myös 
vetäjä itse kehittyy ja samalla tietoteknisten 
taitojen karttuessa ryhmä toimii oman 
perussairauden vertaistukiryhmänä toisilleen.

Harjoittelu tehdään omilla kannettavilla 
tietokoneilla, joten osallistujilla on jo jonkin 
verran osaamista tietokoneen käytössä. 
Heidän, jotka eivät ole käyttäneet aiemmin 
tietokonetta lainkaan, kannattaa hakeutua 
johonkin oikean tietotekniikan opettajan 
ryhmään, kuten Joen Severin ryhmiin.    

sihteeri
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Järjestösuunnittelija Annukan terveiset

Kylläpä on poikkeuksellinen ajanjakso 
elämässä takana. Toivottavasti muistellaan 
joskus kevättä 2020 niin, että koemme sen vain
lyhyenä aikana koko elämää ajatellen ja että 
siitäkin selviydyttiin. Yllätys minulle oli kotona 
etätöitä tehdessä se, että töitä oli ja välillä 
kiireeksi asti. Laitoimme äkkiä pystyyn uusia 
verkkokursseja ja verkkotapaamisia, teimme 
kotisivu-uudistusta, laadimme monenlaisia 
uusia tiedotteita ja suunnittelimme jo tulevaa 
vuotta. 

Suurin harmitus oli se, että tunsi itsensä välillä 
kädettömäksi joidenkin jäsenistön 
puhelinsoittojen jälkeen. Soittajat olivat 
huolissaan palvelutaloissa asuvista 
läheisistään. He eivät päässeet esim. enää 
päivittäin (eikä ollenkaan) tapaamaan 
puolisoaan ja auttamaan päivän askareissa. 
Kuka heidän kanssaan nyt seurustelee ja 
auttaa? Soittajien paha olo tuli oikein ”lankoja” 
pitkin. Toivottavasti yhteiskunta osaa varautua 
tähän nyt järkevämmin, jos joudumme 
samanlaiseen eristykseen. Minun ohjeistukseni 
olisi tässä kohden, että vaatikaa 
koronatuvallisia tapaamistiloja, jos joudumme 
keväisenlaiseen karanteeniin.

Mutta syksy tulee ja toimintaa on. Voi olla, että 
kun tämä Topamiini on teidän käsissä, tämä 
tekstini on jo vanhaa tietoa. Ollaan kuitenkin 
valoisilla mielin ja suunnitellaan tulevaa!

Parkinsonliiton tarjontaa

Vapaaehtoisten koulutus Tampereen Ilkossa 
marraskuussa 16. – 18.11.2020. Tästä tulee 
henkilökohtaiset kutsut! 

Kuntoutusta

Sopeutumisvalmennuskurssimme pyörivät 
jälleen. Käy tutustumassa syksyn kursseihin 
www.parkinson.fi/kuntoutus 
Seuraavassa Hermolla lehdessä on tietoa myös
tulevan vuoden kursseista tietoa.
Lisätiedot kursseista: p. 02 274 0418,
ma-to 10 – 14, kurssi@arkinson.fi
Haku kursseille sähköisellä hakemuksella: 
www.parkinson.fi/hakeutuminen
tai osoitteella: Parkinsonliitto ry/kuntoutus,
PL 905, 20101 TURKU

Onko tässä yksisilmäinen hirviö?
Ei… kun Ukko kesähelteellä,
jäätelön kimpussa.

Pidetään lippu korkealla!

Annukka
p. 0400 391 853
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KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ HYGIENIATURVAAN YHDISTYSTEN JA KERHOJEN
RYHMÄKOKOONTUMISISSA

Kokoontumisten perusidea on lisätä hyvinvointia ja sen vuoksi toisten ihmisten tapaaminen
on tärkeää. Ohjeita noudattamalla teemme kokoontumisista mielekkäämpiä kaikille!
Näillä ohjeilla ei estetä koronan tarttumista, mutta vähennetään sitä mahdollisuutta. 
Tavoitteena on saada kaikki ryhmässä olevat ymmärtämään perushygieniaohjeiden 
tärkeyden. 
 Älä mene kokoontumisiin, jos olet flunssainen!
 Nyt ei kannata halailla ja kätellä kokoontumisen alussa, toiset eivät halua. Kannattaa pestä 

kädet tilaan tullessa, jos se on vain mahdollista. Noudattakaa 1-2 metrin turvavälejä 
mahdollisuuksien mukaan.

 Korona tarttuu kaikkien limakalvojen kautta ihmiseen, myös silmistä. Sen vuoksi kannattaa olla 
koskettelematta silmiä ja kasvoja, jos et ole pessyt käsiäsi. Käsidesi kirveltää silmiä!

 Kokoontumisen alussa on hyvä kerrata koronaohjeet, jolloin kaikki ovat tietoisia ja sitoutuneet 
noudattamaan ohjeita. Ohjeisiin vedoten voi muistuttaa, jos joku pärskii ilman suojausta. 
(Aivastus ilman suojausta, lähtee suusta 50–60 kilometriä tunnissa. Tutkimuksen mukaan 
bakteerit voivat lentää jopa kymmenen metrin päähän aivastajasta.)

 Jos kokoontumiseen tulee flunssainen ihminen, kannattaa kysyä, että onko kyse allergiasta vai 
flunssasta. Jos hänet on koronatestattu, hän luultavimmin kertoo sen. Kaikki kokoontumisessa 
olevat kuitenkin miettivät flunssaisen ihmisen flunssaa.

 Jos mahdollista, pyydä nuhaista käyttämään omaa kasvomaskia (kyse voi olla vain allergisesta
nuhasta).

 Olisiko kokoontumisen vastuuhenkilöillä hyvä olla muutama varamaski mukana? 
Kustannuskysymys!

 Vessassa käynnin yhteydessä, tee huolellinen käsien pesu. Käytä kertakäyttöistä käsipyyhettä 
avatessasi oven käsien pesun jälkeen, silloin et ota uudelleen pöpöjä käsiisi.

 Yhdistyksen ja kerhon kannattaa hankkia käsidesiä, jota käytetään koko ajan kun kosketellaan 
eri pintoja.

 Aivastus voi tulla kellä vain, vaikkapa voimakkaista mausteista. Muista aivastaa joko 
kyynärtaipeeseen tai nenäliinaan. Käsiin aivastaessa pöpöt kulkeutuvat käsien kautta joka 
paikkaan.

 Kokoontumistilan kannattaa olla iso, jolloin mukana olijat voivat levittäytyä isommalle alalle. 
Tämä ei käytännössä ole kuitenkaan kaikkialla mahdollista. Pohtikaa tarvittaessa yhdessä 
vaihtoehtoisia tapaamispaikkoja myös ulkotiloissa, esim. puistossa. 

 Kahvittelua kannattaa miettiä myöskin, onko tarpeellista ja onnistuuko niin, että omassa 
kahvikupissa ja ”pullassa” ei ole toisten jättämiä sormenjälkiä, käytetään tarjoiluihin ottimia. 
Onnistuuko kertakäyttöastioiden käyttäminen?

 Kahvituksesta vastaavan kannattaa käyttää suojahanskoja ja maskia tarjoilua järjestäessään. 
Hän/he voivat jakaa tarjoamiset jokaiselle erikseen, jolloin turvavälit säilyvät ja ei tule jonotusta.
Jos jokainen hakee itse tarjoamiset, muistuttakaa turvaväleistä ja ohjeistakaa jokaisen 
ottamaan oma servetti, jonka avulla ottaa vaikkapa kakkulapiosta kiinni. 

 On hyvä välttää koskemasta samoihin esineisiin. Jos jokainen tarvitsee esimerkiksi kynää, 
voidaan etukäteen sopia jokaisen tuovan omansa.

 Jos pelaatte ulkopelejä, missä jaetaan samat välineet, on hyvä käyttää hanskoja (huom. 
hanskoihin kertyy käytössä samat bakteerit kuin käsiin, joten älä koske ne päällä kasvoihin). 
Esim. bocciaa pelatessa osallistujille voi jakaa pelin alussa omat hanskat, tai voidaan sopia, 
että jokainen tulee omat hanskat kädessä paikalle. 

 Kokoontumisen lopussa voi kysyä osallistujilta, onnistuiko kokoontumisen hygieniaohjeiden 
noudattaminen ja olisiko vielä jotain kehitettävää. Lopussa iso hymy ja kiitos, ei halata!
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Telle 80 vuotta !!!

Oli kaunis ja lämminkesäpäivä kun ajelimme 
Joensuusta Riuskuun juhlimaan Tellervo 
Romppasen 80-vuotispäiviä. Koronaa uhmaten 
ajelimme Riuskuun. Meitä oli mukana Aarno 
Komu, Valma Malinen, Eero Puhakka puolisoineen
ja tietenkin minä Seikku.

Valma ja Telle, entiset työtoverit.

Telle oli kutsunut vieraat kahteen kattaukseen ja 
me menimme siihen toiseen kattaukseen. Tellen 
sukulaisia oli ensimmäisessä kattauksessa.

Kuvassa ovat varapuheenjohtajamme ja 
sihteerimme Eero Puhakka ja hänen puolisonsa.

Suomenlippukin oli nostettu salkoon merkkipäivän
kunniaksi.

Olet Telle ollut mukana yhdistyksessämme tosi 
kauan ja olet tehnyt paljon vapaaehtoistyötä . 
Olemme sinulle paljosta kiitollisia. En tiedä 
kuinka voisimme sinua kiittää mutta tässä nyt 
tämä runo ja juttu synttäreistäsi.

Terveisin Seikku ja kaikki yhdistyksemme jäsenet.

 
Ol Tellellä syntymäpäivä
kun me sinne ajelimme

Ol tosi lämmin päivä silloin
kun Koronaa uhkasimme
Paljon Onnea Telle sulle
näin me nyt toivotamme
Paljon Onnea Telle sulle

ja hyvää kesän jatkoa vaan

Kolme lokinpoikasta paistattelemassa aurinkoa 
Tellen saunan edustalla.

–Seikku-
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”KORONA” & COVID-19

Aikoihin on eletty, tulee lapsuus mieleen. Siis, 
aika jolloin ei ollut televisiota, radiokin vain joka 
toisessa mökissä. Silloin niin kuin nykyisin, 
ihmisillä meillä itse kullakin oli ja on tarve 
viettää vapaa-aikaa, sitä sanotaan, 
”rentoutumiseksi”. Työpäivän jälkeen on vapaa 
ilta-aika ja työviikon jälkeen, vapaa viikonloppu.
 
Ihminen on outo-olento, se kaipaa tekemistä 
myös ajalla jonka voisi viettää leväten, olla vain 
tekemättä mitään, mutta ei. Silloin, kun ei ollut 
televisiota, ravintolaa eikä ”bubia”,oli siellä 
jossakin kymmenien kilometrien päässä ”Esson
baari”. Niin olihan maamiesseurantalo, jossa 
yhdet elokuvat talvella ja kesällä 
juhannusjuhlat.

Tämän päivän televisiosta tuleva ohjelma on 
kilpailua. On kilpailua itsesi kanssa, toisia 
vastaan, joukkueittain ja kaiken kukkuraksi 
”halutaan miljonääriksi”.
Pelattiin sitä ennenkin, mutta vain vapaa-ajalla 
ja sen täytöksi, ”ratoksi”. Pelattiin korttia, 
”sököä”, ”pokkaa”, ”paskahousua” ja...
Entäs lautapelit, sakki, talollisten peli Biljardi, no
sitä ei ollut joka mökissä, vain hienosto- 
kartanoissa. 

Mutta, KORONA, 

mökkiläisten lauta- tai oikeammin pöytäpeli, niin
kuin biljardi, mutta mahtui pieneenkin torppaan, 
siis kansan ”piljartti”.

Koronapöytä oli noin metri kertaa metri, siis 
neliskulmainen, laudasta tai vanerista tehty, 
siinä oli matalat laidat ja kulmissa isohkot reiät. 
Pelivälineinä pyöreät litteät nappulat, joita oli
neljää eri väriä, kahdeksan kutakin. 
Peliä pelattiin tökkimällä metrin mittaisella 
kepillä lyöntinappuloiden välityksellä omat 
nappulat laudalta nurkissa oleviin aukkoihin 
ennen kanssapelaajia.

Peliä pystyi pelaamaan, jopa yksinkin, mutta 
parhaillaan peli oli silloin, kun pelaajia oli neljä 
ja heillä muutama ”takapiru”. Voi sitä metakkaa 
mikä hallitsi pelin tiimellystä aina, kun tuli 
kunnon osuma.

Vaikka olisi lukenut kaikki asetukset ja 
maailman lakikirjat, ei mistään selvinnyt oikeita 
sääntöjä. Säännöt kyllä olivat joka pelissä ja 
niitä noudatettiin pilkun tarkalleen. Melkein 
poikkeuksitta säännöt saneli, torpan isäntä-, 
vanhin-, vahvin-, humalaisin- tai viimeksi 
vankilasta ehdolliseen päässyt pelaaja.
 
Peliin mukaan pääsyn edellytykset olivat selvät.
Piti olla mies, täytyi osata kiroilla, ainakin 
kolmella tavalla ja kolmella kielellä, Suomeksi, 
Savoksi ja Saameksi. Lisäksi, ei saanut olla 
pulloon sylkijä. Tupakanpoltto oli itsestään 
selvyys, vain alle kouluikäiset saivat 
vapautuksen kahdesta viimeisestä ehdosta.

Koronapeli alkoi sillä, että ensin juotiin kahvit, 
miehet sekakupit ja toiset sekakupit käytiin 
nurkan takana, sitten ”akat” keitti uudet kahvit, 
kun se entinen loppui kesken, piti tehdä 
”sekakupit”. 
Sitten olikin pirtti tupakansavua puoliseinään 
asti täysi, kuului savun seasta: ”Pelattaisko 
koronaa”?

Tupaan kannettiin ulkokuistilta pöytä, 
rapsuteltiin luudalla enimmät lumet tuvan 
lattialle, orressa olleella eukon alushameella 
kuivattiin pöytä ja pelaamaan. No ei se nyt niin 
yksinkertaista voinut olla, piti sopia aloittajasta, 
pelijärjestyksestä, voittajan palkinnosta ja 
tietenkin tärkein,, kuka hoitaa ”tarjoilun”, kenen 
vuoro? 
Sitten suuri koronapeli pääsi alkamaan. 
Lopputuloshan oli jo selvä: Peliriidasta alkanut 
tappelu päättyi vahvimman voittoon ja akat keitti
kahvit, otettiin ”sekakupit”.

”Viruspirulainen. ”
Niin, piti kertomani, että Suomeen on vyörynyt 
koronaviruspandemia, muutamia vanhuksia on 
kuollut, tartuntoja on joku tuhat. Kiinassa ja 
muualla maailmassa kuolleita on muutamia 
kymmeniätuhansia...  Sitä onnii kahelaist 
koronaa, parempaa ja huonompaa, nyt ollii tätä 
”huonompaa”, sanos Roka Antti.
Näin mentiin pääsiäisen aikaa v.2020.
Palataan asiaan kunhan aikaa jää.

Taisto Väyrynen
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Rakenna itsellesi oma sähköpyörä
Mukavaa ajankulua ja myös säästöä, tässä 
kertomus onnistuneesta rakentelusta

Pyöräily on näin kesäaikaan mahtava 
liikuntamuoto, maisema vaihtuu ja keho saa 
monipuolista liikuntaa. Itselläni oli ensimmäinen
kokemus sähköavusteisesta pyörästä, kun 
yhdistyksemme kevään 2018 liikunta- ja 
virkistyspäivän yhtenä teemana oli 
sähköavusteisten pyörien kokeilu.

Ikääntymisen ja meillä Parkeilla myös 
sairautemme vuoksi voi tavallisella pyörällä ajo 
käydä hankalaksi. Sähköavusteisella pyörällä ei
tarvita juuri voimaa polkemiseen, mutta muuten 
samat lihakset ja nivelet joutuvat töihin kuin 
tavallisella pyörällä ajaessa. Olen viimeisen 
vuoden aikana ajellut puolisolleni hankitulla 
sähköavusteisella pyörällä ja todennut sen 
erinomaiseksi kulkupeliksi.

Erään pyöräilykeskustelun yhteydessä puolisoni
heitti ajatuksen ”voisiko tavallisen pyörän 
sähköistää”. Ajatus jäi jotenkin itämään, kun 
minulla on muutama vuoden ikäinen 
kolmevaihteinen peruspyörä. Eräänä päivänä 
sitten googlasin ”polkupyörän muuttaminen 
sähköavusteiseksi”. Tuloksena oli lista 
erilaisista muunnossarjoista, joista valitsin 
tarkempaan tarkasteluun suomalaisen 
Kajaanissa toimivan Greencycle 
sähköpyöräliikkeen tuotteet. Tämä liike on 
tuotteistanut muunnossarjat, joten asennustyö 
onnistuu henkilöltä, joka osaa huoltaa itse 
oman peruspyöränsä. 

Näillä osilla tehdään peruspyörästä sähköpyörä

Siinä samalta istumalta tilasin sieltä 
sähköistyssarjan. Yrityksellä on myös 
asennuspalvelu, jolloin asiakas toimittaa pyörän
Kajaaniin ja saa paluupostissa siitä tehdyn 
sähköavusteisen pyörän.

Sähkösarjalla terästetty 3 vaihteinen peruspyörä

 
Muunnossarjan asentamisessa ei ollut 
ongelmia, minun pyörä oli hyvin yhteensopiva 
muunnossarjan kanssa. Koronakevään vuoksi 
akkutehtaiden tuotanto on ollut ilmeisesti 
pysähdyksissä, sillä akkupakettia jouduin 
odottelemaan yli kuukauden.

Saatuani viimein akkupaketin ja sen asennettua
entisen tavaratelineen paikalle, piti muutama 
parametri muuttaa ohjausyksikköön ja peli oli 
valmis palvelukseen.

Ensi kokemus on, että pyöräni toimii aivan 
kuten tehdastekoinenkin pyörä. Avustusasteita 
on viisi ja jo asento kolme tekee matkanteosta 
helppoa, mäetkin tuntuvat kummasti 
pienemmiltä. 

Kannattiko muunnossarjan hankinta? Mielestäni
kannatti. Kun vertaan puolisolle hankitun 
pyörän hintaa muunnossarjan hintaan, jää 
erotuksena minun pyörälle ja vaivannäölle 
yhteensä n. 1000 €. Lisäarvona on mukavaa 
puuhailua ja hyvä mieli onnistumisesta. Onhan 
se myös pieni ympäristöteko, kun voi jatkaa 
pyöränrungon elämää ja säästää uuden rungon
valmistuspanokset.

Eero Puhakka
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Parannetaan yhdessä DIGITAITOJA

Pari vuotta sitten harjoittelimme pienen ryhmän 
kanssa tietokoneen käyttötaitoja vertaisohjaaja 
-menetelmällä. Ryhmä piti kokemusta hyvänä ja
suositteli asiaa myös muille.

Yhdistyksemme ihmisillä on oman työuran tai 
harrastusten kautta erilaisia osaamisia. 
Joukossa on varmasti myös tietotekniikan 
taitajia, jotka voisivat toimia pienten 
”DIGITAIDOT PAREMMIKSI” ryhmien vetäjinä.

Ryhmien pitäisi olla pieniä, koska ohjaustarve 
on yksilöllistä. Vetäjän kuormitus pysyisi 
kohtuullisena.

Digikummin ei tarvitse olla mikään syväosaaja, 
sillä harjoittelu on tarkoitus toteuttaa YLE:n 
”Digitreenit – opettele digitaitoja omaan 
tahtiin” materiaaleja käyttäen. Materiaali on 
tarkoitettu yksin opetteluun, mutta kyllä asiat 
selviävät paremmin ja nopeammin yhdessä 
ryhmän kanssa. Digikummi tuntee tekniikan 
käsitteet sekä termit ja osaa selittää niitä 
toisille.

Pilottiryhmän kokemuksen mukaan myös 
ohjaaja saa ryhmän kanssa touhutessa hyvän 
mielen ja omakin osaaminen kehittyy. Ryhmä 
on samalla vertaistukena toisillensa yhteisen 
sairauden suhteen. Olisi hienoa, jos saisimme 
ryhmiä eri puolille maakuntaa.

Ensi vaiheessa kartoitetaan vapaaehtoisia 
vetäjiä, ”DIGIKUMMEJA” eri puolilta maakuntaa
sekä ryhmien kokoontumiselle sopivia tiloja. 
Harjoittelu tapahtuu ryhmän jäsenten omilla 
kannettavilla tietokoneilla tai tablet -
tietokoneilla, joten kokoontumistilassa tarvitaan 
vain dataprojektori. Yksilöohjaukseen perustuva
toiminta ei vaadi välttämättä edes 
dataprojektoria. 

Ryhmä sopii itse tapaamiskertojen määrän ja 
yksittäisen tapaamiskerran pituuden.
Toiminta on täysin vapaamuotoista ja 
osallistujat vastaavat itse mahdollisista 
tietokoneen sekoamisesta ja tietojen 
katoamisista.

Rahapalkkiota ei makseta, mutta tarvittaessa 
yhdistys voi maksaa vetäjälle matkakorvausta 
ja kokoontumistilasta kohtuullisen 
käyttökorvauksen. Pyritään löytämään 
ensisijaisesti maksuton tila.
Tietotekniikan lisäksi tapaamisen yhteyteen voi 
liittää jonkin muun aktiviteetin. 

Alustava ilmoittautuminen ryhmien 
muodostamiseksi tapahtuu vastaamalla 
seuraaviin kysymyksiin. Vastaukset 
sähköpostilla osoitteeseen

parkinson.joensuu@gmail.com

1. Ilmoittaudun ryhmän jäseneksi
2. Olen halukas digikummiksi

- lyhyt kuvaus omista digitaidoista
3. Nimi
4. Osoite (asuinpaikka)
5. Sähköpostiosoite
6. Paikkakunta tai taajama, jossa toivot ryhmän 
kokoontuvan
7. Ehdota ryhmälle kokoontumispaikkaa
8. Miten haluat ilmoittautua ryhmään

- minut voi ilmoittaa ryhmään tämän 
ilmoittautumisen perusteella
- haluan vetäjän yhteystiedot ja 
ilmoittaudun hänelle itse

Ryhmien alkaminen riippuu siitä, että löytyykö 
vetäjiä. Uskon, että monilla on osaamista. 
Ottakaa haaste rohkeasti vastaan, mikään 
syväosaajaa ei tarvitse olla.

Ennen ryhmien aloitusta pidetään Digikummien 
kesken työpaja alkavien ryhmien työskentelyn 
raamittamiseksi. Tämän yhteisen työpajan 
jälkeen kukin mukana oleva 
”digikummiehdokas” varmistaa mukaan 
lähtönsä.

sihteeri
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https://pkparkinson.com

Utran saaret kauden avauksena

Koronakevään vuoksi yhdistyksen toiminta on 
ollut puoli vuotta keskeytyksessä. Vaikka 
rajoituksia on purettu, on Korona edelleen 
voimissaan ja viranomaisten suosituksia on 
syytä kaikkien noudattaa. Yhdistyksen hallitus 
päätti käynnistää tapaamiset varovaisesti 
järjestämällä ulkoilmatilaisuuden. Elokuun 
tapaaminen toteutettiin retkellä Utran saarille.

Sääennusteet lupailivat sadekuuroja, mutta 
tiistaina 4.8 oli hieno loppukesän puolipilvinen 
lähes aurinkoinen sää. 

Meitä ”Parkkislaisia”saapui paikalle hieman yli 
20 henkilöä eli tavanomainen 
kuukausitapaamisen määrä. Varsinaista 
ohjelmaa ei ollut valmisteltu, mutta kun Aarno ja
Arto toivat mukanaan mölkky-pelit, muodostui 
hetkessä kaksi mölkkyryhmää ja mestareiden 
etsintä alkoi. 

Muu väki kokoontui kodassa palavan nuotion 
ympärille paistamaan eväsmakkaroita ja 
samalla virisi vilkas keskustelu, olihan Korona 
aiheuttanut tapaamisiin pitkän tauon ja ihmisillä 
riitti keskusteltavaa. 

Keskustelussa nousi esille seuraava 
tapaaminen ja sovimme, että sekin 
toteutettaisiin ulkoilun merkeissä. Kohteeksi 
sovittiin Vekaruksen virkistysalue 
Tuupovaarassa. Sinne mennään yhteisellä 
bussikyydillä. Tarkemmin retkestä kerrottiin 
yhdistyksen nettisivulla, sähköpostilla sekä 
lehti-ilmoituksella. 

Huomioimme Koronan vuoksi annetut 
turvallisuusohjeet.
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Jäsenkortti 2021

Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys ry

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

Mölkkyä kirkon takana

Toukokuussa jälleen aloitimme mölkyn 
pelaamisen Koivuniemen kentällä. Meitä kävi 
todella paljon koko kesän, mikä oli todella 
positiivista. Saimme kaksi peli käyntiin, eikä 
kenenkään tarvinnut odotella vuoroaan kovin 
kauaa. Parhaimmillaan meitä oli 12.

Tällainen on palikoiden alkuasetelma ja niitä 
lähdetään sitten kaatamaan heittokapulalla ja 
haalitaan pisteitä.

Tässä nostetaan heiton jälkeen
innokkaasti pelipalikoita pystyyn 

Liikuntaryhmät käyntiin

Korona keskeytti liikuntaryhmät kevättalvella 
aivan totaalisesti. Korona-ajan liikuntasuositus 
oli ulkoliikunta riittävin turvavälein, lajeina hiihto 
sikäli, kun oli lunta sekä kävely sauvoin tai 
ilman.

Nyt ovat myös sisäliikuntapaikat auki, joten 
uimaan, kuntosaleille sekä sisäliikuntapaikkoihin
on mahdollisuus päästä. Korona ei ole hävinnyt 
ja se on huomioitu liikuntapaikoilla ja ohjeet on 
syytä ottaa vakavasti.

Kansalaisopiston liikuntaryhmiin on voinut 
ilmoittautua ja valittavissa on suuri määrä myös 
meidän ihmisille sopivia senioriryhmiä mm. 
”Liikuntaa liikehäiriöitä sairastaville” sovellettu 
jumppa. Tuulan vetämä tasapainoryhmä jatkaa 
myös.

Keilaus jatkaa entiseen tapaan. Yhdistyksellä on
Kuntokeitaalla vakiovuoro keskiviikkoisin klo 
14.30 – 15.30, ratoja on varattu neljä. Yhdistys 
maksaa puolet ja keilaajat itse toisen puolen. 
Käytännön järjestely on sellainen, että keilahalli 
laskutta ratamaksut kokonaan yhdistykseltä ja 
keilaajat maksavat oman osuutensa 
yhdistykselle osallistumisseurannan mukaisesti 
kahdesti syksyllä ja kahdesti keväällä. Arto 
Heinonen pitää kirjaa osallistujista. Omavastuu 
määräytyy osallistumiskertojen ja samalla 
radalla heittävien lukumäärän mukaan.

Koska keilaus on mahdollista lähinnä 
joensuulaisille ja lähikuntien jäsenille, yhdistys 
maksaa ratamaksut pääosin Joensuun 
kaupungilta saadusta toiminta-avustuksesta, 
joka on korvamerkitty joensuulaisten jäsenten 
toimintaan.

Jäsenkortin vuodelle 2021 voit leikata irti tämän 
sivun ylälaidasta ja taittaa lompakkoon.
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