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Kesäkuun alussa Kuopion ERVA-alueen neljä parkinsonyhdistystä Koulurannassa, kuva Evaliisa Luoma

POHJOIS-KARJALAN PARKINSONYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

www.  pkparkinson.com  
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Puheenjohtajalta

Syksy on jälleen käsillä ja samoin myös erilaiset tapahtumat.
 

Pohjois-Karjalan keskussairaala järjestää 10.11.2022 edenneen Parkinsonin taudin 
tietopäivän. Tapahtumasta ilmoitetaan tarkemmin sekä paikallislehdessä että 
yhdistyksemme välityksellä. Päivään kannattaa osallistua, onhan sieltä saatava tieto 
varmasti ajantasaista. Tapahtuma antaa myös tilaisuuden esittää kysymyksiä ja omia 
havaintoja.

 
Vapaaehtoistoiminta on yhdistystoiminnan kulmakivi. Siksi kaikki yhdistysten toimintaan 
tavalla tai toisella osallistuvat ovat arvokkaita yhteisten tavoitteiden kannalta. Osallistua voi 
myös olemalla hengessä mukana. Jo jäsenmaksun maksaminen on kannanotto: Haluan 
tukea toimintaa, koen sen tärkeäksi.

Jäsenyys Parkinson yhdistyksessä ja samalla Liikehäiriösairauksien liitossa tuo merkittäviä 
etuja ja mahdollisuuksia. Esimerkiksi Hermolla -lehti on erittäin laadukas tietopaketti. Liiton 
verkkosivuja kannattaa selata säännöllisesti etsien itseä kiinnostavaa sisältöä. 
Verkkosivuilta löydät tietoa mm. tuetuista kuntolomista ja muista kursseista, omaishoidon 
tuesta ja viimeisimmästä tutkimustiedosta. Voit myös olla suorassa yhteydessä liiton 
työntekijöihin ja kysyä neuvoa sekä keskustella mieltä askarruttavista asioista. Kerro 
lähipiirissä eteenpäin jäsenyyden eduista ja kannusta liittymään. Loppuvuoden jäsenyys on 
liittyjälle ilmainen.

Yhdistyksenä olemme avoimia uusille ehdotuksille. Ota rohkeasti yhteyttä meihin tai Liittoon
(huomioi myös molempien verkkosivut ja sieltä löytyvä tieto). Kerro tarpeistasi ja 
esimerkiksi tapahtuma- ja toimintaideoistasi. Myös hallitustyöskentely antaa hyvät 
mahdollisuudet vaikuttamiseen sekä paikallisyhdistys- että liitotasolla. Tule mukaan 
paikalliseen toimintaamme voimiesi mukaan.

Toivon hyvää vointia ja syksyn jatkoa Teille kaikille!

T. Tuula Manninen

Kutsu

Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys ry:n syyskokous pidetään lauantaina

22.10.2022 klo 11.00 Helmessä, Rantakatu 23 B, Joensuu. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.

Kahvit alkaen klo 10.30

Hallitus

Huomaa sivulla  4  ”Joulumieltä Jokaiselle”, ”My Fair Lady” ja Pikkujoulu
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Järjestötoiminnan asiantuntija 
Annukan terveiset

Kesä on jälleen kerran takana päin ja syksy on 
toivoa täynnä. Vaihtelevan kesäsään ansiosta 
meillä on nyt luonto pullollaan aarteita, marjoja 
ja sieniä. Jo kesän aikana saalis oli mahtava, 
mutta nyt myös syksyn tullen odotan runsaita 
sienestyksiä. Mikäs sen parempaa liikuntaa 
kuin samoilla metsässä aarrejahdissa.

Parkinsonliiton (1.9.2022 alkaen liiton nimi on 
Liikehäiriösairauksien liitto ry).
Hermolla -lehdessä oli kesäkampanja, jossa 
pyydettiin lähettämään kesäisiä 
arkiliikuntakokemuksia. Kokemuksiaan jakoi 
peräti 53 arkiliikkujaa. 
Viimeisessä Hermolla -lehdessä (ilmestyi 19.9.)
on tarkempaa tietoa vastauksista, mutta haluan 
tässä jo nostaa esiin ne arkiliikunnat, joita 
toteutettiin eniten. Ykköseksi nousi kävely 
(kävely paikasta toiseen). Kävelyhän on myös 
nostettu juuri äskettäin julkaistussa 
tutkimuksessa tärkeimmäksi liikuntamuodoksi 
Alzheimerin ennaltaehkäisyyn.

Kyselyyn vastaajat ovat siis tehneet juuri 
oikeanlaista arkiliikuntaa. Kodin siivous tulee 
hyvänä kakkosena arkiliikuntalistassa ja 
kolmantena pihatyöt. Sitten tuleekin iso osio 
mitä moninaisempia arkiliikuntoja. 

Liikunta /arkiliikunta ei ole siis mitään 
rakettitiedettä eikä vaadi sen suurempia 
aikataulu-uhrauksia eikä suunnitteluja. 
Tärkeintä on tehdä asioita, pysyä liikkeessä ja 
hoitaa arkisia askareita päivittäin.

VINKKI: Jos olet ”ahkeraliisa” ja sinulla jää vielä
päivään aikaa vaikka jumpata, käypä 
katsomassa Liikehäiriösairauksien liiton
www-sivuilta jumppavideoita:

https://www.liikehairio.fi/palvelut/parkinsonin-
tauti/liikuntavideot

Minä jumppasin kesällä ahkeraan sienessä ja 
rakennustyömaalla. Joka päivä tuli parin tunnin 
”kuntosalitreeni”, kun kävin siivoamassa 
rakennusmiesten sotkut. Aika hyvä 
arkiliikuntamuoto😊

Tulevia tapahtumia:

EDENNEEN PARKINSONIN TAUDIN 
TIETOPÄIVÄ torstaina 10.11.2022. 
Tilaisuudesta ilmoitetaan lähempänä liiton 
kotisivuilla ja paikallislehdessä.

Toivon kaikille aktiivista syksyä ja liikkeelle 
lähtöä😊
t. Annukka, p. 0400 391 853, 
annukka.tuovinen@parkinson.fi

Pihapelit Koulurannassa kesäkuussa
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Loppuvuoden yhteisiä tapahtumia, merkitse kalenteriisi

Kesällä peruuntuneen teatterin tilalle yhdistyksen hallitus valitsi korvaaviksi tilaisuuksiksi Markku 
Köntän perinteisen ”Joulumieltä Jokaiselle” konsertin ja Joensuun kaupungin teatterin musikaalin
”My Fair Lady”. Esitykset ovat vaihtoehtoiset, jäsen saa yhdistyksen tuen yhteen esitykseen.

”Joulumieltä jokaiselle”

Konsertti on Careliasalissa sunnuntaina 11.12 klo 14.00. Pääsylipusta maksaa jäsen 
omavastuuosuutena 10 € ja seuralaisena osallistuva, ei jäsen, koko lipunhinnan 32 € (saamme 
liput suoraan järjestäjältä ja säästämme lippupalvelun myyntipalkkion). 

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla yhdistyksen pankkitilille 28.10 mennessä
10 € (jäsen osallistuu yksin) tai 20 € (myös jäsenenä oleva puoliso osallistuu) tai
42 € (jäsen ja seuralainen, joka ei ole jäsen)

FI58 4108 0010 9747 91 käytä maksaessa viitenumeroa 11125.

Lippu tai liput ovat Careliasalin lipunmyynnissä ”Parkkilistassa” jäsenen nimellä.
(myös seuralaisen lippu).

”My Fair Lady” kaupunginteatterissa 30.11 klo 18.00

Jäsen maksaa omavastuuosuuden 10 € ja seuralainen, joka ei ole jäsen, koko lipun hinnan. 

Ilmoittautumisohjeet tulevat yhdistyksen verkkosivulle lähipäivinä, kun olemme sopineet järjestelyt 
teatterin kanssa. Tämä vaihtoehto tuli keskusteluun hallituksen kokouksessa 26.9 emmekä 
ehtineet sopia asiaa teatteri kanssa ennen Potevat lehden julkaisua.

Seuraa verkkosivujamme www.pkparkinson.com

Pikkujoulu 16.12 klo 16.00

Pikkujoulu on tänä vuonna ravintola Sulossa, Telitie 5, Joensuu.
Kustannusten nousu näkyy, hinnat ovat pompanneet viime vuodesta. Aterian hinta on 37,50 €.
Jäsen maksaa omavastuuna15 € ja seuralaisena oleva, ei jäsen, maksaa koko hinnan.

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla yhdistyksen pankkitilille 7.12 mennessä
15 € (jäsen osallistuu yksin) tai 30 € (myös jäsenenä oleva puoliso osallistuu) tai
52,50 € (jäsen ja seuralainen, joka ei ole jäsen)

FI58 4108 0010 9747 91 käytä maksaessa viitenumeroa 16120

Ruoka-aine rajoitteet ilmoitettava sihteerille joko sähköpostilla parkinson.joensuu@gmail.com
tai tekstiviestillä p. 045 641 9663 myös 7.12 mennessä.
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Ensitietopäivät taas käyntiin

Koronan vuoksi perinteisiä ensitietopäiviä ei 
pidetty kahteen vuoteen. Ensitietopäivät teki 8.9
paluun keskussairaalan neuropolin palveluihin.

Tilaisuudessa puhuivat neurologian 
apulaisylilääkäri Anna Maija Saukkonen sekä 
psykologi Pinja Kettunen ja 
ravitsemusterapeutti Maija Heikura. 
Parkinsonyhdistyksemme sihteeri Eero 
Puhakka esitteli yhdistyksen toimintaa.

Koronatauon opetuksena tilaisuus toteutettiin 
hybridimuotoisena, joten tilaisuuteen oli 
mahdollista osallistua etänä. Tätä 
mahdollisuutta hyödynsi vain yksi henkilö. 
Paikanpäälle ilmoittautui 12 henkilöä.

Pohjois-Karjalan kaltaisessa pitkien 
välimatkojen maakunnassa etäyhteydet 
mahdollistavat osallistumisen välimatkoista 
huolimatta. Tämä on yksi hyvä syy hankkia oma
tietokone ja opetella sen käyttö. 
Kansalaisopistoissa on tähän kursseja, tähän 
tarpeeseen vastaa myös liiton ”Tuetaan 
toisiamme, digi kuuluu kaikille” hanke, josta 
joensuussa aloitti ensimmäinen ryhmä 10.8.

Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus 

Ensitietopäivän sisältö keskittyi itse sairauden 
olemukseen, mutta tärkeä asia kuntoutus, jäi 
muutamaan mainintaan.

Diagnoosin varmistuminen on rankka asia ja 
vaatii paljon työstämistä. Olisikin hyvä päästä 
mahdollisimman nopeasti asiantuntevan 
sopeutusvalmennuksen piiriin. 

Erilaisia sopeutusvalmennuksia ja 
kuntoutuskursseja on tarjolla runsaasti eikä 
kustannukset huimaa. Kelan kustantamat ovat 
kokonaan maksuttomia.

Alla olevassa taulukossa on meitä lähellä 
olevien kuntoutuspaikkojen kurssitarjontaa 
vasta diagnosoiduille, sairauden 
varhaisvaiheessa oleville ja alle 68-vuotiaille.

Hakuohjeet löydät kelan verkkosivuilta 
https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-
sopeutumisvalmennuskurssit-nain-haet

Tarvitset lääkärin lausunnon, jonka saat oman 
terveysaseman tai keskussairaalan hoitavalta 
lääkäriltä.

Hakemuksessa auttaa keskussairaalan 
kuntoutusohjaaja Soili Haverinen, kannattaa 
olla häneen yhteydessä.
puh. 050 387 7630, sähköposti 
soili.haverinen@siunsote.fi 

Nämä kurssit ovat parikursseja, joten puoliso 
pääsee mukaan myös maksutta, toki 
diagnoosin saanut voi osallistua myös yksin.

Tulevan talviajan KELA:n kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja

Kohderyhmä Aloitus Kuntoutuspaikka

Vasta diagnosoiduille,
sairauden 
varhaisvaiheessa 
oleville ja alle 68-
vuotiaille

parikurssi
parikurssi
parikurssi
parikurssi
parikurssi
parikurssi
parikurssi

6.2.2023
6.2.2023
20.2.2023
20.2.2023
13.3.2023
20.3.2023
17.4.2023

Kyyhkylä Oy Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Huoltoliitto ry Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Kyyhkylä Oy Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Huoltoliitto ry Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Huoltoliitto ry Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Kruunupuisto Oy, Punkaharju
Kruunupuisto Oy, Punkaharju
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Tuetut lomat

Erityislomilla lomaillaan vertaisseurassa

Erityislomat on suunnattu sosiaali-, terveys- ja 
perhejärjestöjen kohderyhmille.

Loman hakijan ei tarvitse olla järjestön jäsen, 
mutta kohderyhmään tulee kuulua. Esimerkiksi 
Liikehäiriösairauksien liiton lomat on tarkoitettu 
hakijoille, joilla on jokin liikehäiriösairaus, kuten 
Parkinsonin tauti. Hakijoiden ei kuitenkaan 
tarvitse kuulua Parkinsonyhdistykseen.

Erityislomille voi hakea puolison, perheen tai 
avustajan kanssa.

Tuettu loma tarjoaa mahdollisuuden 
virkistykseen ja vertaistukeen. Vertaisseuran ja 
vertaisryhmätoiminnan rooli lomilla on 
merkittävä. Lomilla voi jakaa kokemuksia ja 
saada voimavaroja arjen tueksi. Useimmilla 
lomilla on mukana vapaaehtoinen lomaohjaaja. 
Huomioithan, että tuettu loma on eri asia kuin 
kuntoutus tai sopeutumisvalmennus.

Tuettuja lomia järjestää Maaseudun terveys- ja 
lomahuoltoliitto MTLH. Tutustu erityisryhmien 
lomatarjontaan seuraavassa verkko-osoitteessa
https://mtlh.fi/lomatarjonta/erityisryhmille/

Parkinsonin tautia sairastaville suunnatut lomat 
löydät Liikehäiriösairauksien linkin takaa.
Loman kesto on yleensä 5 päivää ja 
omavastuuosuus koko viikolta on 100 €.

Lomat järjestetään lomakohteissa eri puolilla 
Suomea: hotelleissa, kylpylöissä, 
urheiluopistoissa ja kuntoutuskeskuksissa. 
Erityislomilla huomioidaan kyseisen 
lomaryhmän tarpeet, kuten esteettömyys ja 
lomalaisten avustaminen sekä loman ohjelma.

Voit hakea lomaa, jos asut Suomessa 
vakituisesti, eikä sinulla muuten olisi 
mahdollisuutta lomailuun. Voit hakea yksin, 
perheen tai ystävän kanssa.

Hakuaika lomille päättyy 3 kuukautta ennen 
loman alkua. Lomalle valituille lähetetään 
kutsu noin 2 kuukautta ennen loman alkua 
paperipostilla tai sähköpostilla.

Pikkujuttu tupakoinnista ja 
kasvatusaikomuksesta

Keskusteltiin kerran kesäpäivänä muutamana 
tupakoinnista. Vaaralliseksi todettiin. Pyörähti 
mummille mieleen kysyä, että ovatko pojat, 7- 
ja 9-vuotiaat, kokeilleet tupakointia.
- Ei olla! Aivan kuorossa vastasivat veljekset, 
jotka ylen harvoin yksituumaisia olivat. Heräsi 
mummin mielenkiinto. 
- Ihanko totta! Sai ilkikurinen uteliaisuus ihan 
ääneen ihmettelemään.

Ei tullut kommenttia tähän, joten jatkoi mummi 
jo terävästi mutta lempeästi:
- Santeri, ootko tupakoinut?
- En oo! Tuli vastaus jämäkästi.
- Valehtelet! Sinkautti suustaan isoveli.
Tähän jo lipsautti pienempi:
- Oothan sinä itekki!
- Enpäs oo! Jyrähti rikostoveri.
- OOTHANN!! Jo hädissään veisteli nuorempi.
Voi itku, mummi tuumasi ja nauru ilmoille 
karkasi.
Jäi kesken kasvatus, vaikka hyvä oli aikomus. 

Kitteen Mummu
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Vertaistukea Parkinsonin tautia 
sairastavan läheiselle

Parkinsonin tauti on koko perheen sairaus ja 
sairastavan puoliso voi myös tarvita vertaisen 
tukea. SeijaTurunen on lupautunut 
voimavarojensa puitteissa toimimaan läheisen 
vertaisena. 

Seijan oma ”CV” kertoo hänen valmiuksista 
toimia sairastuneen läheisen vertaisena.

Olen Seija Turunen, puolisoni sairastaa 
Parkinsonia, olen siis ns. läheinen. Puolisoni 
saatua diagnoosin, olimme pian 
ensitietopäivässä P-K:n keskussairaalassa. 
Puolisoni liittyi heti Pohjois-Karjalan 
Parkinsonyhdistykseen ja minä hieman 
myöhemmin, koemme sen hyvin tärkeäksi. 
Muutaman vuoden olen kuulunut yhdistyksen 
hallitukseen varajäsenenä, tutustuen 
toimintaan. 

Ehdotuksen perusteella ja omasta 
mielenkiinnosta päätin osallistua viime keväänä
Toivo-Olka valmennukseen, joka alkoi 8.3.2022 
ja toteutettiin Teams koulutuksena.
Koulutus oli hyvin mielenkiintoista, antaen 
eväitä, tukea ja rohkaisua kokeilla siipiäni 
Parkinson potilaan läheisen vertaishenkilönä.

Lähden toimintaan aluksi varovasti, pienin 
askelin, eli sähköpostilla ja puhelimella, 
tunnustellen omia voimavaroja. Toiminnan 

laajuutta määrittää oman puolisoni vointi ja 
kunto sekä kuinka siitä liikenee aikaa, 
kokemukseni Parkinson läheisenä on myös 
vielä vähäinen.

Valmennuksen sisältöjä:
-Olka toiminta
-oma kokemus ja suru sairauden kohdatessa
-vertaistukena läheiselle
-vertaistukijan oma jaksaminen

Meitä koulutettuja, myös minua, SITOO 
VAITIOLOVELVOLLISUUS keskusteluista.
Olen sitä mieltä ,,,,aina ei tarvita sanoja, vaan 
myötätuntoa kuunnella toista ja läsnäoloa 
läheiselle.
Voimalauseeni!
”Pimeinkin yö aavistamattaan kuljettaa 
kainalossaan valoisaan aamuun.” (osittainen 
lainaus Tuomari Nurmio)

Yhteystietoni ovat: sähköposti: 
seija.esko3@gmail.com 
ja puhelimeni 045 232 7726.

Puhelimella parhaiten tavoitettavissa, KE-PE 
klo 11-13 ja 15-17
Toivon kaikille Läheisille Voimia, Valoa ja Hyvää
syksyä, olette erittäin tärkeitä!

Muistakaa pitää huolta omasta jaksamisesta 
silloin me kaikki voimme paremmin!
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Uusi kokoontumispaikka löytyi torin 
laidalta

Viime talvena Kotikartanoyhdistys joutui 
luopumaan Piparkakkutalosta, se tarkoitti 
kymmenille yhdistyksille, myös meille, 
uuden kokoontumispaikan hakemista.

Piparkakkutalo ei ollut esteetön, 
pyörätuolilla liikkuvat pääsivät toisen 
kerroksen kokoustilaan vain kantamalla, jos
paikalla oli tarpeeksi vahvakätisiä 
henkilöitä. Uutta kokoontumispaikka 
etsiessä tavoitteena oli paikan 
esteettömyys.

Saamani vinkin perusteella otin yhteyttä 
Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistykseen 
ja kysyin mahdollisuutta saada käyttää 
heidän kokous- ja koulutustila Helmeä.

Helmen sijainti on hyvä, se on aivan 
ydinkeskustassa, osoite on Rantakatu 23 B,
Joensuu. Tila on myös lähes esteetön. Tila 
sijaitsee kellarikerroksessa ja sinne pääsee 
hissillä, mutta valitettavasti kulkutiellä on 

kynnyksiä. Pyörätuolilla liikkuva tarvitsee 
apua kynnysten ylityksiin.

Kulkureitti kokoustilaan on monen oven 
vuoksi hieman hankala, mutta kerran 
käytyään reitin kyllä oppii. Hissi on A-
rapussa, joten ensin A-rapun kautta hissillä 
alas ja sieltä yhdyskäytävän kautta B-rapun
puolelle ja kokoustilaan.

Helmessä on hyvä keittiö sekä 
esitystekniikka ja pienenä yhdistyksenä 
saamme tilan käyttöömme ilman korvausta.

Helmestä emme saaneet vakiovuoroa, 
vaan tila pitää varata aina erikseen. 
Tiedotamme tapahtumista sähköpostilla, 
Karjalaisen järjestöpalstalla sekä Potevassa
ja verkkosivuillamme. 

Ajantasaisin tieto tapahtumista löytyy 
yhdistyksemme verkkosivuilta, joten 
kannattaa ottaa tavaksi käydä viikoittain 
katsomassa verkkosivuilla, mitä tapahtumia
on tulossa. www.pkparkinson.com

Helmen sijainti kartalla

8

Helmi

http://www.pkparkinson.com/


Retket virkistävät, tässä 
retkimuisteluja

Tässä Evaliisan muistikuvia sekä valokuvia 
kevään ja alkukesän retkiltä.

Kuhasalossa 10.5

Pohjois-Karjalan AVH yhdistys oli kutsunut 
meidät yhteiselle kevätretkelle Joensuun 
Kuhasaloon Kalmon Katiskalle 10.5 klo 13-15.
Omin eväin suuntasimme matkaan. Perillä oli 
tarjolla nokipannukahvit sekä mehua ja pullaa. 

Kokoonnuimme parkkialueella, jossa oli ohjattu 
jumppahetki ja saimme valita polkuosuudelle 
itsellemme parin. Matkalla juttelimme ihanasta 
muistosta ventovieraan kanssa ja päinvastoin, 
katselimme kulkiessamme luonnon heräämistä 
ja halasimme puita. Kodan edessä oli 
parkkilaisten mölkkypeli käynnissä.

Päivä oli mukava. Evaliisa

KYS erva-alueen virkistyspäivä 
Koulurannassa 9.6.2022

Itä-Suomen Parkinsonyhdistykset, Kuopiosta, 
Mikkelistä, Jyväskylästä ja Pohjois-Karjalasta 
kokoontuivat viettämään yhteistä 
virkistyspäivää Koulurantaan. Tapahtumassa oli
mukana myös liiton uusi toiminnanjohtaja Anne 
Taulu. Yhdistys tarjosi kyydin. Meiltä oli 13
 osallistujaa.

Päivän ohjelmassa oli mölkkyä, 
luontosuunnistusta, petankkia, tietovisailua, 
riimun heittoa ja tikan heittoa. 
Heittolajeissa oli ensin kokeilua ja sitten 
varsinainen kilpailusuoritus. Sää suosi meitä 
päivän aikana. 

Yhden kerran jouduimme olemaan sisällä 
sadetta paossa, mutta senkin käytimme 
hyödyksi laulellen. 
Talon isäntäväki, Pirkko ja Heimo, pitivät meidät
hyvässä hoidossa tehden ruokaa yllin kyllin. 

Ennen kotimatkaa piti vielä ”tankata”, että 
jaksoimme kotiin virkistävän ja toimeliaan 
päivän jälkeen.

Evaliisa
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Ihmisen arvostus

Kutsumme teidät saattamaan rakasta äitiämme 
hänen viimeiselle matkalleen. 
Oheinen koruton teksti oli ilmaantunut 
puhelimen viestikenttään.

Tuo yksinkertainen sanoma, yllättäen tulleena 
pysäytti. Toini Immonen, Immonen, kuka, entä 
Toini, on vain yksi Toini, Väkeväisen Toini. 
Sehän taisi mennä sen Immosen kanssa 
naimisiin, se, sese täytyy olla.

Minut kutsuttu, miten niin, enhän minä ole ollut 
missään tekemisissä Toinin ja vielä vähemmän 
Immosen kanssa. Minkä nyt lapsena leikittiin 
Toinin kanssa, kun naapureita oltiin, mutta 
eihän nyt niitä… 
Aikuisena Toini kävi joskus meillä, minä en 
koskaan, serkkujahan me kyllä, jos ne sen 
takia. 

Hylkäsin tuon viestin, vaan viesti ei hylännyt 
minua, se vaivasi vähän väliä, kunnes otin sen 
käsittelyyn. Adressi pitää lähettää, onpahan se 
hoidettu. Ei ollut, en saanut rauhaa. Aloin 
muistella Toinin elämäkertaa, kuinka hän jo 
lapsena oli yksin omissa oloissaan, tuli meidän 
leikkeihin, jos otettiin, hävisi leikeissä, jos se 
huvitti meitä toisia. Oikeaa lapsuutta hänellä ei 
ollut, hänestä tuli aikuinen, palveli muita koko 
ikänsä.

Olen velkaa Toinille kunnon kukkalaitteen, sen 
minä vien, vaikka tuntoni sanoi; rahalla ei voi 
kaikkea korvata, mutta sillä voi itseään pettää. 
Sitä paitsi Toini tuskin montaakaan kukkaa 
arkulleen saa, josko on saattoväkeäkään 

montakaan muistajaa. Paitsi jos eläimet saisivat
tulla hautajaisiin, Toini rakasti eläimiä, vai mitä 
sanotte tästä.

Meillä oli tapana viedä lampaat keväällä 
peräaitaan, jossa ne olivat koko kesän, niin 
nytkin.

Yhdellä uuhella oli pieni karitsa, olisiko emä 
pelännyt kylmiä öitä, kun oli tuomassa tätä 
navetan lämpöön. Sattui vaan kulkureitille 
kevättulva, josta karitsa ei päässyt yli. Toini 
liikkui metsässä ja kuuli näiden lampaiden 
hätähuudon. Hän kääri pienokaisen takkiinsa ja 
kantoi meidän pihaan, lupasi viedä sinne aitaan
takaisin, kun ilmat lämpiää. 
Oliko isossa kirjassa joku lammas juttu, aivan 
kuin olisin lukenut? 
 
Toinin viimeinen leposija oli kaukana 
kotipuolessa, jonne ajelin yksin ja ihmettelin 
autojonoa edessäni; ketähän hidastelijoita 
tuossa, ei kun ohi vaan.
Karautin ohi kaikista samalla kertaa, mitä 
olikaan edessä, ”ruumisauto”.  
Minä siis polkaisin Toinista ohi, vielä kerran. 

Ihmettelin pienen kappelin pihalla 
ihmispaljoutta. Olen varmaan väärissä 
hautajaisissa, ei olin oikeissa. Hautajaisväkeä 
ja kukkia oli enemmän, kuin monen ”ökyrikkaan
lähtiäisissä”. Kullattiinko Toinin portinpieliä, vai 
kiillotettiinko oman portin saranoita?                   

Oliko meitä mielenrauhan ostajia näinkin 
paljon? 

Taisto
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Uutta toimintaa?

Hallitus keskusteli yhdistyksen toiminnasta, 
meillä on pyörinyt samat toiminnat vuodesta 
toiseen. Niihin ovat osallistuneet samat 
henkilöt, joista aina joku jää pois, mutta uusia ei
juurikaan tule tilalle.

Viime vuonna yritimme käynnistää yhteisen 
digitaitojen harjoittelun vertaisohjaaja 
menettelyllä, mutta yhtään ryhmää ei saatu 
kasaan. Tarvetta digiosaamiselle tulee 
tulevaisuudessa olemaan aina entistä 
enemmän eri elämänalueilla. Meille tärkeitä 
asioita ovat terveydenhoito ja sosiaalipalvelut.

Kun toimintakyky heikkenee, tarvitsemme 
kuljetuspalveluita niin vapaa-ajan matkoihin 
kuin myös lääkärikäynteihin. Näitä palveluita 
haetaan ja käytetään älylaitteiden avulla.

Meillä käynnistyi Liikehäiriösairauksien liiton 
”Tuetaan toisiamme, digi kuuluu kaikille” 
hankkeen piirissä ensimmäinen ryhmä. Siinä on
paljon samoja teemoja, kuin oli ajatuksena 
meidän omassa digiharjoittelu hankkeessa. 
Tästä liiton hankkeesta on tietoja verkossa liiton
sivulla www.  liikehairio  .fi/palvelut/digiapu  

Karaoke

Uutena toimintana kokeillaan karaokea. 
Laulaminen hoitaa meidän ääntä, se on meille 
Parkeille sekä hauskaa, että hoitoa. Karaokesta
kiinnostuneet ilmoittautukaa sihteerille. Tämän 
lehden ilmestyessä asiaa on jo varmaan 
kokeiltu Helmessä.

Koska yhdistyksellä ei ole omia toimitiloja, 
emme voi hankkia oikeita karaokelaitteita, vaan 
käytämme jo olemassa olevia laitteita. 

Karaoke onnistuu myös omassa kodissa 
pääosin siellä jo olevien laitteiden kanssa. 
Laitteistona kannettava tietokone, johon 

hankitaan hyvä mikrofoni sekä TV, mistä 
nähdään laulun sanat ja kuullaan laulut. Äänen 
laatu määräytyy TV:n äänen mukaan, joten 
siinä olisi hyvä olla erillinen vahvistin 
(SoundBar).

Tietokoneeseen tarvitaan audiomixer -ohjelma 
(esim. Voice Meeter), jonka voi ladata verkosta 
maksutta.

Musiikin voi myös hankkia verkosta, 
kotikäyttäjälle hinnat eivät päätä huimaa. Yksi 
mahdollinen karaokemusiikin verkkokauppa 
löytyy osoitteesta www.Singa.com

Musiikin voi myös hankkia perinteisellä karaoke
DVD levyllä. Silloin tietokoneessa pitää olla 
DVD asema, sitä ei enää kaikissa uusissa 
tietokoneissa ole.

Tiedotuksesta

Tämä Potevat lehti menee postin kautta 
jokaiselle jäsenelle ja siksi pyrime Potevassa  
tiedottamaan tapahtumista, jotka ovat tiedossa 
lehteä valmistettaessa. Potevat julkaistaan 
kahdesti vuodessa, joten vain osa tapahtumista
saadaan lehteen. Ilmoitamme tapahtumista 
myös Karjalaisen järjestäpalstalla ja 
sähköpostilla, mutta näillä ilmoituksilla 
tavoitamme vain osan jäsenistä. Sähköposti 
tavoittaa vain puolet jäsenistä. Jos sinulla on 
sähköpostiosoite, mutta et ole saanut 
yhdistykseltä sähköpostiviestejä, silloin sinun 
sähköpostiosoite ei ole yhdistyksen tiedossa. 
Lähetä sähköpostiosoitteesi yhdistyksen 
sähköpostiin parkinson.joensuu@gmail.com

Ajantasaisin tieto tapahtumista on meidän 
verkkosivulla, joten sitä kannattaa seurata ja 
tarkistaa tapahtumatiedot esimerkiksi kerran 
viikossa.

w  ww.pkparkinson.com  
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Virkistysiltapäivä Kuhasalossa

Syksyinen ulkoiluiltapäivä Kuhasalossa 4.10 klo 13 – 15. Yhdistys tarjoaa makkarat ja mehut, 
muilta osin omin eväin.

- Mölkkyä – Patikointia – Tulistelua - Seurustelua 

Syksyn säät ovat vaihtelevia, siksi meille on varattu myös "Kalmon Katiska".  Voimme tulistella 
myös sisällä. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. (Toivottavasti tämä lehti ehtii lukijoille ajoissa)

Tämän lehden takakannessa on alueen kartta, joka auttaa ensikertalaisen pelipaikalle.

Tutustu paikkaan www.joensuu.fi/ulkoilualueet 
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