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Puheenjohtajan tervehdys

Olemme viettäneet pitkän talven vaativissa 
olosuhteissa sekä omien sairauksiemme kanssa 
painien että vakavaa koronatartuntaa vältellen.  
Rokotusansiomerkkejäkin on kertynyt. Itse olen 
onnistunut saamaan vuoden sisällä 4 piikkiä 
nahkaani (kolme koronan ja yhden influenssan 
estoon).

Nyt porskutetaan kuitenkin valoa kohden, joka 
lähestyy meitä kevään tuomana ilona ja 
ihmetyksenä. Elämä helpottuu paljon, kun 
vaatteiden pukeminen ja ulkona liikkuminen 
helpottuvat. Maailma avartuu jälleen.

Yhdistyksemme anoi ja sai tällekin vuodelle 
sosiaali- ja terveysministeriöltä avustusta 
toimintaansa. Myös Joensuun kaupunki on 
avustanut meitä vuosittain rahasummalla. 
Saamamme varat ja jäsenmaksut kohdistamme 
vertaistuen ja erilaisen yhteisen toiminnan 
järjestämiseksi jäsenillemme. Niihin olette kaikki 
tervetulleita ja toivottuja. Pyrimme järjestämään 
tapahtumia eri puolilla maakuntaa.

Tässä Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistyksen 
jäsenten tuottamassa omassa lehdessä on 
kerrottu tulevista tapahtumista. Yhdistyksemme 
vuosikokous ja sen oheen liitetty virkistyspäivä 
Outokummussa, kaivoskierroksineen on 
lauantaina 26.3. Toukokuussa 10.5. on Unelmien
liikuntapäivä Kalmon kodalla, Kuhasalossa. 
Kesäkuussa 9.6. puolestaan matkataan 
Pieksämäen seudulle, koulutuskeskus 
Koulurantaan.

Kattojärjestömme Parkinsonliiton johtoon on 
valittu uusi toiminnanjohtaja Anne Taulu, joka 
myös esittäytyy meille Koulurannassa. Lisäksi 
mukana on alueemme järjestötoiminnan 
asiantuntija Annukka Tuovinen. Kaikista 
tapahtumista löydät vielä lisätietoa tästä 
lehdestä.

Tämän kevään aikana keskustellaan 
Parkinsonliiton uudesta nimiehdotuksesta. Uusi 
ehdotettu nimi on Liikehäiriöliitto.  Kattojärjestö 
on yli 70000 jäsenen edunvalvoja. Suomessa on 
arviolta noin:
50000 essentiaalista vapinaa
16000 Parkinsonin tautia
5000 dystoniaa
200 Huntingtonin tautia ja lisäksi satoja muita 
harvinaisia liikehäiriösairauksia sairastavia.

Myös muuttunut toimintaympäristö muun 
muassa rahoitusuudistuksineen puoltaa nimen 
uudistamista:
Erityisesti sote-uudistus ja järjestöjen 
rahoitusuudistus tuovat monia haasteita. Sote-
uudistuksen mukanaan tuomat uudet 
hyvinvointialueet nostavat tärkeään rooliin liiton 
tekemän vaikuttamis- ja edunvalvontatyön. On 
lisättävä laaja-alaisesti niin sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisten kuin myös 
päättäjien tietoisuutta Parkinsonin taudin ohella 
kaikista liikehäiriösairauksista.

Järjestökentän rahoitus on pienentymässä ja 
siksi on perusteltua toimia jatkossakin laajalla 
liikehäiriösairauksien kohderyhmällä ajaen 
kaikkien liikehäiriösairaiden ja heidän 
läheistensä etua. (Taulu, 2021).

Tule mukaan toimintaan voimiesi mukaan. Ota 
rohkeasti yhteyttä meihin tai Liittoon (huomioi 
myös molempien verkkosivut ja sieltä löytyvä 
informaatio) ja kerro tarpeistasi sekä esimerkiksi 
tapahtuma- tai toimintaideoistasi. Hyvää kevättä 
kaikille toivottaen

Tuula Manninen
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Kutsu

Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 26.3.2022 klo 10.00
”Outokummun Vanhalla Kaivoksella” Ravintola Takomossa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle (kevätkokoukselle) määräämät asiat.

Hallitus

************************************************************************************************************** 

Kokouksen oheisohjelmana on tutustuminen ”Vanhaan Kaivokseen” entisen kaivosmiehen 
opastuksella. Yhdistys tarjoaa bussikyydin Joensuusta Outokumpuun sekä maksaa 
kaivoskierroksen, ruokailu on omakustanteinen.

Aikataulu ja reitti: Lähtö Voimatien pysäkki (Prisman kohdalla) klo 9.00, kaupungin 
matkailupysäkki (taidemuseo) klo 9.10, rautatieasema 9.15 ja kehätien kautta Outokumpuun.
Lähtö paluumatkalle klo 15.00 ja takaisin Joensuussa ollaan klo 16.00.

Ilmoita 22.3 mennessä, oletko lähdössä ja mistä nouset bussiin vai menetkö omalla autolla. 
Osallistutko kokouksen yhteydessä ruokailuun (ilmoita myös ruoka-ainerajoitteet) joko 
tekstiviestillä p. 045 641 9663 tai sähköpostilla parkinson.joensuu@gmail.com

Puolisot / kumppanit ovat tervetulleita mukaan, ilmoita heistä tiedot myös

Koronavaraus!

Koronarajoitusten mahdollisesti estäessä matkan Outokumpuun, pidämme kokouksen 
hybridikokouksena Helmessä + etäyhteydellä, Rantakatu 23 Joensuu, kello 10.00 alkaen. Tästä
on tarkemmat ohjeet luettavissa 23.3 kotisivullamme https://www.pkparkinson.com

Tutustu ”Vanhaan Kaivokseen” seuraavan verkko-osoitteen kautta 

https://www.vanhakaivos.com/360-2
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Lääke nimeltä Beagle

Totta se on, uskokaa pois. Olen innokas 
ajokoiraharrastaja. Minulla on ollut 
suomenajokoiria aikaisemmin, viimeisen 
suomenajokoiran kuoltua vanhuuteen päätin,
etten enää ota koiraa riesakseni. Myin 
koirankoppinikin pois, enhän tarvinnut sitä 
enää.
Koiraharrastus oli antanut paljon hyviä hetkiä. 
Tapasin uusia samanhenkisiä ihmisiä ympäri 
Suomen. Kiersin koirani kanssa ajokokeissa ja
menestystäkin tuli. Jäi hyvät muistot.

Viki ja Eki

Mutta elämä ilman koiraa kävi sietämättömäksi.
Sitä kun on kerran koiramies, niin ei se 
metsässä samoilu tuntunut siltä, mitä se jänistä
ajavan koiran kanssa on. Minulla todettiin 
Parkinsonin tauti 2007, ja pääsin 
työkyvyttömyyseläkkeelle. Siinä ohessa tuli 
muutama vuosi vähän masennuksen 
poikastakin elämään. Täyttelin sudokuita ja 
nyhräsin jotain ajankulua. Toimin silloin tällöin 
ajokoiratuomarina ajokokeissa.

Sattuipa sitten kerran arvosteltavaksi beagle. 
Minua ihastutti pienen koiran sitkeys vaikeissa
keliolosuhteissa. Koira ei luovuttanut, vaikka 
vettä satoi kaatamalla. Periksi antamattomuus 
teki minuun suuren vaikutuksen. Josko 
beaglesta saisin elämääni rikastuttajan? Se on
pieni koira, eikä tarvitse suuria 
metsästysalueita. Arvostelemani uroskoiran 
omistaja kertoi, että tämän pentuja olisi 
syntymässä parin viikon päästä.

Niinhän siinä kävi, että joulun alla 2013 meille 
muutti suloinen beaglen pentu. Jo ensi hetket 
uudessa kodissa osoittivat, että "hän" ottaa 
ohjat tassuihinsa. Isännän ottein Victor-beagle,
tuttavallisesti Viki, alkoi johtaa talomme 
toimintaa. Siinä saivat isäntä ja emäntä 
kauhistella mihin kaikkeen pienen koiran 
hampaat yltävät ja minne kaikkeen 
palvelusväen nivelet taipuivat.

Tavaraa kulki hampaissa suuntaan jos toiseen
kohtalaista kyytiä. Kun silmä vältti, oli koira 
järsimässä naskalihampaillaan milloin pöydän 
jalkaa, tekemässä ilmastointiasetuksia 
päiväunivilttejä reiittämällä. Vikin aktiviteettejä 
säännöstellessä unohtuivat maalliset murheet.

Metsästyskauden alettua syksyllä ilmeni, että 
eivät ne pienet alueet riittäneet pienelle koiralle.
Sain seurantalaitteesta todeta, että Viki kulkee 
omia polkujaan jänistä hakiessaan. Ja kun 
jänisajo alkoi, Viki pysyi sitkeästi jäniksen 
perässä. Siinä sai isäntä monipuolista liikuntaa 
yrittäessään saada koiraa kiinni. Koira tiesi, että
kaikki mukavuus loppuu siihen, jos nyt 
antautuu. Siinä sai äänijänteet pinkeänä karjua 
koiraa pois, sillä usein päivä alkoi kääntyä iltaa 
kohden.

Saalista tuli

Sanoisin, että Parkinsonin taudin parhaana 
lääkkeenä on ollut koiran hankkiminen. Koska 
olen vielä suht hyvässä kunnossa, koira pitää 
minut aktiivisesti liikkeellä. Karvaturri tuo hyvää
mieltä ja pitää äänijänteet kunnossa. Beagleni 
onkin oma personal trainerini.
Ai niin, niitä on muuten nyt kaksi.

Erkki Ruokolainen
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Alkukesän virkistysretki
Koulurantaan 9.6

Itä-Suomen Parkinsonyhdistykset,
Kuopiosta, Pohjois-Karjalasta, Mikkelistä ja
Jyväskylästä, kokoontuvat viettämään
yhteistä virkistyspäivää Koulurantaan.

Yhdistys tarjoaa bussikyydin,
matka on 218 km ja matka-aika n. 3 h.

Aikataulu on seuraava:
Lähtö Voimatien pysäkiltä klo 8.00 (autot voi 
jättää maksuttomaan parkkiin Prismalle), 
Matkailupysäkki klo 8.10 (taidemuseon 
kohdalla), Siltakatua pitkin kehätien läntisen 
liittymän kautta Kuopiontielle ja Varkauden 
kautta Koulurantaan. Lähtö paluumatkalle
n. klo 18.00 ja olemme Joensuussa n. klo 21.00

Ilmoita 31.5 mennessä, oletko lähdössä ja 
mistä nouset kyytiin. Ilmoita myös ruoka-
ainerajoitteet joko tekstiviestillä
p. 045 641 9663 tai sähköpostilla 
parkinson.joensuu@gmail.com

Puolisot / kumppanit ovat tervetulleita 
mukaan, ilmoita heistä tiedot myös

Ohjelma Koulurannassa

Tapahtumassa on mukana myös Parkinsonliiton 
uusi toiminnanjohtaja Anne Taulu.

- Tapahtuman kesto klo 11 – noin klo 18

- Aloitetaan lounaalla klo 11. Yhdistykset 
ilmoittavat Koulurantaan Pikolle osallistujat ja 
ruoka-aineallergiat. .

- Annukalta tulee tukea 300 € / kahvit

- Ohjelma alkaa noin klo 12. Erilaisia 
toiminnallisia pisteitä.

Mikkelin yhdistys tulee haastamaan muut 
yhdistykset mölkkykisaan.

 Kari vastuuhenkilönä K-S yhdistyksestä 
järjestää luontosuunnistuksen

 Kuopion yhdistyksen ohjelma ei ole vielä 
tiedossa.

 Pohjois-Karjalan yhdistyksen ohjelma? 
Tehkää ehdotuksia!

- Päiväkahvi klo 14-15, jonka jälkeen ohjelma 
vielä jatkuu?

- Saunomista ja makkaranpaistoa JA HYVÄÄ 
KOTIMATKAA!

- Omilla kyydellä liikkuvat voivat myös varata 
yöpymisen (tilausjärjestyksessä varmaankin 
Piko ja Heimo ottaa varauksia?

  p. 050 361 1860)
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Järjestötoiminnan asiantuntijan terveiset!

Olen nyt sitten asiantuntija eli Parkinsonliiton
työntekijöiden nimikkeet ovat vaihtuneet.
Entiset järjestösuunnittelijat ovat nyt siis 
järjestötyön asiantuntijoita. Uuden 
toiminnanjohtaja Anne Taulun luotsaamana 
panostamme entistä enemmän edunvalvontaan
ja sen kautta myös nimikkeemme päivittyivät.

Mitä vaikuttaminen ja edunvalvonta on
Parkinsonliitossa?

Parkinsonliitossa vaikutetaan pitkäjänteisesti
yhteiskunnassa käytävään keskusteluun ja 
päätöksentekoon asioissa, jotka liittyvät 
liikehäiriösairauksiin. Vaikutamme yleiseen 
mielipiteeseen ja poliittiseen keskusteluun 
antamalla lausuntoja ja ottamalla kantaa 
mielipidekirjoituksin. Välitämme tutkittua 
puolueetonta tietoa ja käytännön 
kokemustietoa.

Asiantuntijamme antavat eri medioille 
haastatteluja ja taustaselvityksiä. Teemme 
vaikuttamistyötä myös yhdessä toisten 
järjestöjen kanssa. Tapaamme poliittisia 
päätöksentekijöitä yli puoluerajojen ja 
neuvottelemme tarvittaessa lakeja 
valmistelevien virkamiesten kanssa.
Osallistumme yhdessä julkishallinnon 
edustajien kanssa erilaisten työryhmien 
toimintaan.

HAE MUKAAN kursseille ja/tai lomille ja 
järjestä itsellesi ja läheisellesi virkistävää ja 
voimaannuttavaa aikaa! Kysy lisää minulta tai
kurssiasiantuntija Lauralta p. 050 463 8278 ja
kurssi@parkinson.fi lue lisää 
https://www.parkinson.fi/palvelut/parkinsonin-
tauti/kurssit

KURSSEJA
Työikäisten Parkinson-verkkokurssi 
Kenelle: Työikäiset Parkinsonin tautia (alle 5v)
sairastaneet ajalla: 17.3.-21.4.2022 Kurssinro 
1022
Aika 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 13.4. ja 21.4. klo
17–19.30
Parkinson-verkkokurssi tarjoaa perustietoa
sairaudesta sekä tukea sairauteen 
sopeutumiseen ja sen kanssa elämiseen 
asiantuntijatiedon ja vertaiskeskustelujen 
avulla.

Menossa mukana, Iisalmi, Vetrea
Kenelle: Parkinsonin tautia pitkään sairastaneet
(dg yli 7v) ja läheiset ajalla: 5.4.-9.4.2022 
Kurssinro 1322
Kurssin tavoitteena on antaa tietoa Parkinsonin
taudista, löytää keinoja omaan hyvinvointiin ja 
motivoitua itsehoitoon. Kurssilla on avustavaa 
hoitohenkilökuntaa. Kurssiin sisältyy majoitus ja
täysihoito omavastuulla (100€/hlö).

Puhumalla paras -verkkokurssi
Kenelle: Parkinsonin tautia sairastavat 
puheongelmaiset ja läheiset Kurssinro 1922 
Aika: 23.5. klo 10–16 / 24.5. klo 10–16 / 25.5.
klo 10–14.30
Tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti 
Parkinsonin tautia sairastavan puheeseen, 
nielemiseen ja hengitykseen ja siten vähentää
sairauden aiheuttamaa kommunikoinnin 
ongelmaa. Tavoitteena on tukea sairauteen 
sopeutumista yhdessä vertaisten kanssa.
Kurssi sisältää asiantuntijaluentoja, hengityksen
ohjausta ja erilaisia nielemisen ja äänenkäytön 
harjoitteita.

TUETTUJA LOMIA (muista hakea lomalle 3 kk 
ennen loman alkamista)
Voimaa vertaisuudesta -lomat apua tarvitseville
aikuisille Rokua 13.-18.3.2022
Voimaa vertaisuudesta -lomat omatoimisille
aikuisille Lehmiranta 2.-7.5.2022 
Voimaa vertaisuudesta -lomat lapsiperheille

Kankaanpää 24.-29.7.2022 
Elämyksiä luonnosta-loma

Tanhuvaara 7.-12.8.2022 
Voimaa vertaisuudesta -lomat omatoimisille
aikuisille Kruunupuisto 5.-10.9.2022

Toivon Teille kaikille paljon jaksamista

Annukka
annukka.tuovinen@parkinson.fi
p. 0400 391853
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Vaarallinen metsänarviointireissu

Metsä on metsänomistajan pankki ja siihen se 
myös usein jää. Olisin myös sitä mieltä, että ei 
metsänomistaminen tee kenestäkään metsuria,
korkeintaan virtuaalisen sellaisen.

Metsänarviointi
Olavi oli nimeltään tämä puunostomies, 
sanavalmis kaveri, niin kuin ”Gutzaitin” miehen
pitää ollakin. Lähdettiin katsastamaan 
hakattavaa palstaa.

Katselmuksessa ostomies arvioi puumäärän ja
samalla rahamäärän joka hakattavasta alasta 
on noin tulossa. Oli kuulas pakkaspäivän ilta, 
alkoi jo hämärtää. Kuljettiin reippaasti, että 
selvitään ennen pimeää.

Apua.
Karjaisin, minkä keuhkoista lähti, vaikka en 
tajunnut mitä apua olin vailla. Aivan sanan 
mukaisesti,”maa oli nielaisut” minut. Hieman 
huuruinen ”kohmeinen” maa oli kadonnut, 
jalkojeni alta, olin painunut kainaloitani myöten
kylmään mutavelliin. Koko ajan painuin 
alemmaksi ja alemmaksi. Yritin tarrata kiinni, 
mitä vain ympärillä oli, mutta otetta en saanut 
mistään, tuntui, kuin imu olisi vetänyt 
syvemmälle ja syvemmälle.

Onneksi meitä oli kaksi ja kaverilla oli 
mittakeppi kokoajan kädessä, tuohon 
ojennettuun keppiin tarrasin, kuin 
hengenhädässä. Aikani rimpuiltuani ja kaverin 
kerättyä ”kättä pidempää”, pääsin hänen 
auttamana ylös haudasta. Hauta se olisi 
minulle ollut sananmukaisesti jos olisin ollut 
yksin.

Sitten alkoi suunnittelu miten päästään 
metsästä ihmisten ilmoille, ennen kuin kylmyys 
tekee tehtävänsä. Autolle matkaa puoli 
kilometriä, aloin olla, kuin haarniskassa, koska 
vaatteet alkoivat jäätyä.

Autoon en ota noin likaisena, vaatteet on 
vaihdettava, minulla on varavaatteet autossa,
sanoi Olavi. Vaatteiden vaihto oli helpommin

sanottu, kuin tehty, mutta kun vaihtoehtoja ei 
ollut, tuli sekin tehtyä.

Siinä ajeli kaksi hiljaista miestä, yrittäen saada
lämpöä kehoonsa auton lämmöstä.
Vasta pari kuppia kahvia ja pirtin lämpöä 
saatuaan alkoi pohdinta, mitä oli tapahtunut.
Vanhoja tiluskarttoja selattua selvisi, että 
sanottu paikka on vanhaa peltoa ja siitä 
paikasta on kaivettu pellolle mutaa maan 
parannukseksi.

Luonto on ajan kanssa kasvattanut päälle 
sammalmaton, josta menin läpi. Olisinko 
kertomassa jos olisin ollut yksin, hyvä etten
ollut?

Kuten tästä huomataan, minkä ihminen rikkoo,
sen luonto ajan kanssa korjaa, mutta
saattaa se luonto näpäyttää, kun sen tekemää
rikotaan.

Taisto
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Parkinsonliiton ”Mennään verkkoon” - 
digihanke

Verkon kautta saatavien palvelujen määrä
lisääntyy jatkuvasti. Uusien 
hyvinvointialueiden aloittaessa, verkon 
kautta käytettäviä sosiaali- ja 
terveyspalveluja tullaan kehittämään 
lisääntyvässä määrin. Näiden käyttäminen
edellyttää tietokoneen käyttämisen taitoja,
digitaitoja.

Älypuhelin on myös tietokone, jolla voi 
käyttää monia verkossa olevia palveluja,
mutta pieni näyttö ja pienikokoiset 
hipaisunäppäimet eivät oikein sovi meille
parkeille, läppäri tai tablet tietokone ovat 
parempia.

Tietokone on oiva peli myös harrastus- ja 
ajanvietevälineenä.
- Videopuhelut (kuvapuhelut) kaukana 
asuvien lasten lasten kanssa ovat nykyisillä
ohjelmilla jo helppokäyttöisiä.
- Tekstinkäsittelyohjelmalla voit kirjoittaa 
oman aikasi historian jälkipolville muistiin.
- Valokuvien siirto puhelimesta tai 
kamerasta tietokoneelle ja sieltä parhaat
paperikuviksi tai kuvakirjaksi.
- Aloita sukututkimuksen teko, sukupuun
dokumentointiin löytyy hyviä ohjelmia.

Meidän viime vuoden 
toimintasuunnitelmassa oli tarkoituksena 
kehittää omia digitaitoja pienissä 
vertaisryhmissä. Lieneekö syynä Korona 
vai mikä, koska ryhmiä ei syntynyt.

Nyt asialle on ryhtynyt myös Parkinsonliitto,
joka on käynnistänyt ”Mennään verkkoon” 
digihankkeen. Siinä on suurelta osin 
samoja sisältöjä, kuin oli meidän omassa 
suunnitelmassa.

Olemme varmasti kaikki saaneet jo 
kolmannenkin Koronarokotteen, joten 
yritetään uudestaan, nyt Parkinsonliiton 
tuella. Ryhmän koko voisi olla 5 – 7 
henkilöä ja ryhmiä voi olla eri puolilla 
Pohjois-Karjalaa. Ryhmälle haetaan 
ohjaaja jostakin paikkakunnalla ikäihmisille
digiopastusta antavasta järjestöstä (esim.
Joen Severi).

Alustava kartoitus

Jos olet kiinnostunut osallistumaan 
tällaiseen harjoitteluryhmään, ilmoittaudu 
maaliskuun aikana joko tekstiviestillä
p. 045 641 9663 tai 
sähköpostilla 
parkinson.joensuu@gmail.com

Ilmoittautuneiden määrän ja asuinpaikkojen
perusteella muodostamme ryhmät ja 
haemme ryhmälle ohjaajan. Pyrimme 
toteuttamaan ensimmäiset ryhmät jo tämän
kevään aikana.

Seuraavalla sivulla on Parkinsonliiton 
”Mennään verkkoon” digihankkeen 
esite.
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Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys ry:n hallitus 2022

Hallitus piti ensimmäisen kokouksensa 18.1, joten se oli järjestäytymiskokous. Kokous pidettiin 
Koronan vuoksi etäyhteyksin. Hallitukseen tuli uutena jäsenenä Jorma Silkelä, hän asuu Joensuun 
Enossa. Pitkäaikaisen hallituksen jäsenen Riitta Niskasen jäädessä pois, hallitus yhdisti 
jäsensihteerin tehtävät sihteerin tehtäviin.

Hallituksen kokoonpano 2022

Tuula Manninen, puheenjohtaja,
 tuulamanninen@windowslive.com

Eero Puhakka, varapj. sihteeri/rahastonhoitaja
 eero.olavi.puhakka@gmail.com

Varsinaiset jäsenet:

Maarit Vlasoff, maarit.rautiainen63@gmail.com

Harri Halme, harri.halme@saunalahti.fi

Evaliisa Luoma, evaliisa.luoma@gmail.com

Jorma Silkelä, jorma.silkela@gmail.com

Varajäsenet:

Helena Falck, falckhelena@gmail.com

Seija Turunen, seija.esko3@gmail.com

Taisto Väyrynen, taisto.vayrynen@kotiposti.net

Seija-Liisa Neuvonen, seikkulneuvonen@elisanet.fi

Parkinsonliiton nimiuudistus

Vuosikokouksessa otetaan kantaa 
Parkinsonliiton mahdolliseen nimen muutokseen.
Veikkauksen tuottojen pienenmisen johdosta 
yhdistystoiminnan rahoitus tulee pienenmään ja 
siksi on tärkeää, että Parkinsonliitto, joka toimii 
meidän kattojärjestönä rahoittajiin päin, myös 
nimellään ilmentää toimintansa laajuutta kaikkien
liikehäiriösairaiden edunvalvojana.

Nyt käytävä nimiuudistus koskee liittoa, ei 
sen jäsenyhdistyksiä. On tärkeää huomioida, 
että vaikka Parkinsonliiton nimi muuttuisi 
Liikehäiriöliitoksi,

säilyvät kaikkien yhdistysten nimet ennallaan 
Parkinson-yhdistyksinä, Suomen 
Dystoniayhdistyksenä, Huntington-yhdistyksenä 
ja Essentiaalinen vapina ry:nä. Yhdistykset 
päättävät itse omien yhdistysten nimistä.

Liiton roolina on toimia valtakunnallisesti kaikkien
liikehäiriösairauksien ja kaikkien 
jäsenyhdistysten hyväksi.
Yhdistyksen hallitus kannattaa nimiuudistusta, 
koska sillä osaltaan varmistetaan myös 
Parkinsonyhdistysten saamaa rahoitusta.
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ELÄMÄNI TARKOITUS ON APEUDEN 
KARKOITUS

Positiivista mieltäni pyrkivät aika ajoin 
hallitsemaan nuo kaikille parantumattomasti 
sairaille tutut kysymykset: kuinka kauan 
kunnossa, mihin vielä pystyn, mitä jaksan? 
Yritän parhaani mukaan ja monin keinoin välttää 
noiden ajatusten aiheuttamaa tahmaista pelko-
oloa ja apeuden tunnetta.
Toisinaan onnistun ja toisinaan en. Kaikenlaisia 
keinoja olen kuitenkin päättänyt rohkeasti 
kokeilla.

Yhtenä apeuden torjuntakeinona kaivoin esille 
vanhat vesivärit ja aloitin akvarelli -taiteilun. 
Koska intoa on enemmän kuin taide vaatii, 
paperia on riittänyt myös uunin sytyttämiseen. 
Kalligrafiakirjoitus puolestaan vaatii niin 
herpaantumatonta keskittymistä, että 
kaikenlainen apeus kyllä unohtuu muutamaksi 
tunniksi. Ja syöminen, mikä ei ole iso haitta.

Ryijyjen ompeluharrastuksen aloitin myös aivan 
aakkosista. En ymmärtänyt edes sitä, mitä nukka
tarkoitti. Hyvin olen kuitenkin oppinut ja omiakin 
malleja olen toteuttanut. Nukenvaatteiden
ompelua haittaavat hiljalleen kangistuvat käpälät,
mutta valmista tulee vielä.

Ankeat ajatukset unohtuvat myös, kun 
banaanilaatikosta yrittää sisustaa hevostallia 
pilttuineen, heinäpaaleineen ja muine 
tykötarpeineen lapsenlapsen kymmenille 
leikkihevosille. Tarvittavia rastamattomien roskia,
löytyy jokaisen kotoa yllin kyllin, jos ala
kiinnostaa.

Olen kylläkin pannut merkille, että aikuisten on 
joskus vaikea antautua tällaiseen joutavaan
lapsellisuuteen, mutta usko pois, myös askartelu 
on hyvä käsien näppäryyttä ylläpitävä
aivoharjoitus. Sitä paitsi ”Askartelun mielekkyyttä
epäilevät vain ikävät ihmiset”, minkä mottonani
tässäkin näin mainitsen. Jos onnistun, 
korttipostia saa joku ja pienen paketin joku 
toinen. Jos en onnistu, keskeneräisiä ja 
harjoitusta vaativia muita projekteja löytyy yllin 
kyllin.

Sellaisiakin harrastuksia, joita ei suositella meille
Parkinson potilaille, voi kokeilla. Avantouinti on
yksi parhaista.

Varsinkin koska se auttaa unettomuuteen. Kun 
on saanut nukutuksi yhdenkin kokonaisen yön, 
ideapää on täynnä uusia apeuden karkottimia.

Yksi parhaista apeuden karkotuskeinoista ja, 
sivumennen sanoen ainoa parkin positiivinen 
asia, on sairastumisen myötä elämääni tullut 
musiikki ja laulu. Vastoin kaikkia 
ennakkoasenteitani ja pitkän empimisen jälkeen, 
rohkenin kokeilemaan myös karaokea. Vaikka 
karaoke-kuume on korkea, korona-tartunnan 
välttämiseksi viihdytän toistaiseksi vielä vain 
kotijoukkoja. Luullakseni kaikki me, jotka olemme
tähän ihanaan hulluuteen innostuneet, laulamme
jo mielessämme me palaamme hoi sinä, no 
olkoon, tyttöni oi!

Uskomatonta, mutta korona-kurimuksestakin 
löytyy positiivista: Jos harrastuksia ei ole tai jos 
niihin ei kaikenlaisten liikkumisesteiden tai 
koronan vuoksi pääse, voi lähteä netin kautta 
verkkokursseja kokemaan. Apeuden torjuntaan 
löytyy kymmenittäin, ellei sadoittain erilaisia 
esimerkiksi kansalaisopistojen järjestämiä 
verkkokursseja ja -luentoja. 

Oman liittomme maanantaiset
jumppatuokiotkin alkoivat juuri ja lisää videoita 
löytyy liiton kotisivuilta. Kursseja voi etsiä ympäri 
Suomen ja sopiva kurssi löytyy kyllä jokaiselle. 
Eikä matka rasita, vaikka matkustaakin verkossa
voi. Rooman-matkan juuri varasin, 19,90€!

Kaikenlainen yhteistoiminta on myös parhainta 
apeuden torjuntaa. Toiset meistä järjestävät 
meille muille ohjelmaa, joten miksipä emme 
osallistuisi valmiiksi tarjottuun! Toisten seuraan 
pääsee, jos ei omin jaloin, niin verkon ja 
älypuhelimen avulla ja myös älyttömällä 
puhelimella. Jos joku vaan soittaisi. Tai jos 
soittaisi itse ensin.  

Koska huomista kuntoani en tiedä, paras on elää
tässä ja nyt. Olen antanut itselleni luvan olla
luovasti hullu ja hullusti luova enkä anna toisten 
arvioiden kahlita hullutteluani. Enkä ainakaan 
itse asetu itseni jarruksi, sillä elämäni tarkoitus 
on apeuden karkoitus! – Ja kirjoitusharrastus.

 Aune Paakkunainen, Kitteen Mummu
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Kevätretki Kuhasaloon 

Pohjois-Karjalan AVH yhdistys on kutsunut meidät yhteiselle kevätretkelle Joensuun Kuhasaloon 
Kalmon Katiskalle tiistaina 10.5 klo 13 – 15.

KALMONKATISKA sijaitsee Joensuun kaupungin Kuhasalon eli Kukkosensaaren virkistysalueen 
Kalmoniemessä. Lähimmältä pysäköintipaikalta majalle on matkaa luontopolkua pitkin noin 400 m. 
Kohteen virallinen osoite on Kukkosensaari 5b, Joensuu.

Omat eväät, makkarat yms. mutta yhdistykset (aivoliitto ja parkit) kustantavat paikalla 
nokipannukahvit ja pitkopullan kera.

Ohjelma on vapaa, tutustutaan naapuriyhdistyksen väkeen, varmaan mölkkypelit ovat myös mukana 
ja nautitaan keväisestä luonnosta ja Koronarajoitusten väistymisestä.

Tarvajärven sanoin ”Nyt ylös, ulos ja lenkille”, kaikki joukolla mukaan.
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