
POHJOIS-KARJALAN
Parkinsonyhdistys ry

www.  pkparkinson.com  

Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys on Parkinsonin 
tautia, dystoniaa ja Huntingtonin tautia sekä muita 
neurologisia liikesairauksia sairastavien, heidän 
omaistensa ja muiden näistä sairauksista kiinnostuneiden
yhteisö.

Toiminta-alueemme on Pohjois-Karjalan maakunta ja 
jäsenmäärä on n. 250. 
Yhdistys on Liikehäiriösairauksen liitto ry:n jäsenyhdistys.
Liiton internetosoite on www.  liike  hairio  .fi  

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää sekä parantaa 
jäsentensä fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä 
toimintakykyä.

Pyrimme tietoa jakamalla vaikuttamaan 
liikehäiriösairauksia sairastavien tarpeiden huomioimista 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Olemme mukana järjestämässä jäsentemme tarpeet 
huomioivia liikuntaryhmiä yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa. Toteutamme myös itse erilaisia liikuntaryhmiä 
vertaisohjaaja periaatteella, jäsentemme toimiessa 
ohjaajina.
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Älä jää yksin

- On tainnu äijä ryypätä, kun noin ravistaa, totesi mies 
naapuripöydästä huoltoaseman kahviossa nauttiessani 
munkkikahvia. Koetin olla kiinnittämättä mitään huomiota 
kyseiseen komenttiin.

- Autollako tulit? Ei pitäis lähteä ajamaan tuossa kunnossa, 
kostea ilta varmaan, mies jatkoi tuttavuuden tekemistä. 
Murahtelin jotain epämääräistä vastaukseksi, sillä mitäpä ne 
minun tärinäni kenellekään kuuluu.

No onhan sitä tullut joskus otettuakin miestä väkevämpää, 
mutta tärinän syytä olin menossa selvittämään 
keskussairaalaan.  Kuvattiin päätä, otettiin verikokeet, lääkäri 
tutki, muistihoitaja tenttasi, psykologi teki testejään ja 
loppudillema oli; sinulla on Parkinsonin tauti.

Itkuhan siinä tuli, ei mahtanut mitään. Osasin tosin jotain 
tämmöistä odottaakin, sillä oireet täsmäsivät joihinkin samaan 
tautiin sairastuneisiin tuttaviini. Mietin tässäkö oli minun 
elämäni. Alkumasennuksen jälkeen aloin miettimään asioita. 
Pöytään oli lyöty faktat, tämän kaverin kanssa vietät 
loppuelämäsi, tee elämäsi elämän arvoiseksi. 

Pääsin taudin ensitietopäiville. Kurssilla oli muita juuri 
diagnoosin saaneita. Monet heistä hokivat mitä pahaa olivat 
tehneet ansaitakseen tämän. Ajattelin mielessäni, ettei se tauti
ainakaan ansioista tule. Ansiomerkit annetaan muista syistä.

Väinö Linnan tuntematonta sotilasta siteeratakseni "Ei pojat, ei
sotaa tällä tavalla käydä, mennäänpäs tuon suon yli, että 
heilahtaa!" Niinpä itsekin päätin, että en anna periksi, enkä 
luovu mistään mitä olen tähänkin asti puuhastellut. Metsästän, 
kalastan, harrastan koirani kanssa ajokokeita ja näyttelyitä.
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kuvassa Erkki ja hänen personaltrainer beagleuros Victor

Kaverini ymmärtävät, ettei mikään tapahdu sekunnissa eikä 
kahdessakaan, vaan jokin sorminäppäryyttä vaativa homma 
saattaa viedä aikaa enemmän kuin laki sallii. Kun työkaluina 
on leka, lapio, rautakanki, kirves tai muu, raskas työkalu, ei 
tautia edes huomaa. 

Omalta kohdaltani taudin varhainen diagnoosi ja lääkityksen 
varhainen aloittaminen on tuonut helpotusta elämääni. Jos 
epäilet itselläsi, hakeudu tutkimuksiin heti. 

Pahinta on, jos erakoituu muusta yhteisöstä, suree 
kohtaloaan, koettaa salailla tai jopa hävetä olotilaansa.

Avoimuus on avainsana, ei sairaudessa ole mitään 
hävettävää. Kolmen ällän taktiikalla pärjää hyvin: 

Liikunta, Lääkitys ja Leikkimieli.

Erkki Ruokolainen
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Yhdessä olemme enemmän, tule mukaan!

Tärkeä toimintamuotomme on kuukausitapaamiset. 
Tapaamisten teemat suunnitellaan yhdessä osallistujien 
toiveita huomioiden, tärkeintä on kuitenkin vapaa 
keskustelu ja kokemusten vaihto. Meistä jokainen on 
oman sairautensa kokemusasiantuntija, jolta saa 
arvokasta vertaistietoa ja myös vinkkejä arjen ongelmien 
voittamiseen.

Liity jäseneksi ja tule kehittämään yhdistyksemme 
toimintaa entistä paremmaksi vastaamaan tämän päivän 
tarpeisiin. Uudet jäsenet olette tervetulleita, sillä teillä on 
tuoreita ajatuksia ja näette paremmin kehittämistarpeet ja
mahdollisuudet. Puolisonne ovat myös tervetulleita 
mukaan toimintaan, he voivat myös liittyä jäseneksi.

Jäsenenä saat myös Liikehäiriösairauksien liiton neljä 
kertaa vuodessa ilmestyvän Hermolla lehden.
Samoin kahdesti vuodessa ilmestyvän yhdistyksen oman
jäsenlehden, Potevat.

Sähköisen jäsenhakemuksen voit tehdä osoitteessa

https://www.  liikehairio  .fi/  tule-mukaan  

Halutessasi saat yhdistykseltä paperisen lomakkeen.

sähköposti: parkinson.joensuu@gmail.com

Tarkemmin yhdistyksestämme
www.pkparkinson.com
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