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    yhdistys ry



KAINUUN PARKINSON-YHDISTYS RY        
Toimisto:     Linnankatu 2 toinen kerros, Kajaani
avoinna sopimuksen mukaan
Postios:        Linnankatu 2, 87100   Kajaani 
Pankki:         FI34 5760 0340 1043 21
Y-tunnus:     1464199-2
Sähköposti:  kainuunparkinson@gmail.com
Kotisivu:       www.kainuunpy.parkinson.fi 
Yhdistyksen sauna: Pulttikuja 4, Kajaani
Saunavaraukset puh.040 571 1294

HALLINTO 2020
Mirjami Korhonen                puheenjohtaja    puh. 050 598 6406 
Pentti Heikkinen                   varapuheenjohtaja  puh. 040 088 6881
Sinikka Husa-Paakkari          sihteeri  puh. 040 528 2360
Ari Juntunen                          saunamajuri              puh. 050 404 1128
Kauko Heikkinen                   liikuntavastaava               puh. 044 022 5287
Raija Karppinen                     varajäsen  puh. 040 771 5078
Tuovi Härkönen                     tiimivastaava  puh. 040 965 1533
Rauno Seppänen                   kotisivun ylläpitäjä  puh. 040 571 1294
Irja Parviainen                       jäsensihteeri      puh. 040 521 1475
Aaro Kaartinen                      rahastonhoitaja    puh. 050 441 9585
Mirjami Korhonen                tiedottaja                        puh. 050 598 6406

Kaisa Turunen                            toiminnantarkastaja
Helena Kähkönen                      toiminnantarkastaja
Pirkka-Liisa Ovaskainen           varatoiminnantarkastaja 
Jorma Trumf  varatoiminnantarkastaja

Hannu   vertaistukihenkilö puh. 0400 682 732

Ylä-Kainuun Parkinson -kerho       puh. 050 328 2357
Yhteyshenkilö Maija-Liisa Pulkkinen
Kuhmon Parkinson-kerho                    puh. 040 8320378
yhteyshenkilö Marja Polvinen                   

                                             OSALLISTU - OLE MUKANA 

                              ANNA TUKESI PARKINSON JA DYSTONIA TYÖLLE

                                          LIITY JÄSENEKSI                   

                                                Jäsenmaksu 25€ vuodessa

                                 Jäsenenä voit

• vaikuttaa tulemalla mukaan yhdistyksen toimintaan

• osallistua järjestyttyihin retkiin, matkoihin ja tapahtumiin

• saada Hermolla -lehden 4 kertaa  ja yhdistyksen jäsentiedotteen 2 
kertaa vuodessa

• saada Suomen Parkinson-liiton ja järjestösuunnittelijan palveluja

• käyttää melkein kaupungin keskustassa olevaa savusaunaa ja 
saunatupaa

• edulliseen hintaan ja kesäkuukausina maksutonta jäsensaunaa   
uintimahdollisuuksineen.           

                       KAINUUN PARKINSON-YHDISTYS RY
                         Linnankatu 2 ,  87100 Kajaani

                 JÄSENHAKEMUS

Nimi:........................................................................Syntymä aika.........................
     pv.kk.vvvv

Osoite:....................................................................................

Postinro ja -paikka........................................................................................

 Kunta:...........................................................puh...........................................

Sähköposti:....................................................................................................
     Jäsentyyppi: Parkinson(  ) Dystonia (  ) Omainen (  )
                          Kannattajajäsen (  ) Yritys/yhteisö (  )

En halua Hermolla lehteä   (  )

Päiväys ja allekirjoitus....................................................................................

mailto:kainuunparkinson@gmail.com
http://www.kainuunpy.parkinson.fi/


Liikuntavastaava
Minut Kauko Heikkinen valittiin liikuntavastaavan tehtävään Raunon 
siirtyessä uusiin tehtäviin. Olen ollut Kainuun Parkinson-yhdistyksen 
jäsen vajaan vuoden. Tulin toimintaan mukaan syksyllä 2019 ja olen 
ehtinyt olla mukana jo tapahtumissa ja ryhmissä. Aika on ollut minulle 
hyvin antoisaa, niin liikunnallisesti kuin vertaistuen kannalta.

Jäsentiedotteesta löytyy  tietoa lliikuntaryhmistä sekä eri tapahtumista.

Käyn jumpparyhmässä maanantaisin ja 
perjantaisin keilaamasssa. Torstaisin on 
boccia, mihin on tarkoitus tutustua 
keväällä.Huhtikussa on boccia turnaus 
Omaishoidon verkoston kanssa,  joten 
uusia pelaajia tarvitaan.

Jäsenet, toivotan teille hyvää kevättä. 
Nautitaan valosta, auringosta, 
vertaistuesta ja tietenkin 
liikunnan ilosta. Tule mukaan!

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Olemme siirtyneet uudelle vuosikymmenelle. Valtakunnassa puhutaan 
ilmastonmuutoksesta ja eriarvoisuuden lisääntymisestä väestön 
keskuudessa. Emme me näillä leveysasteilla kaikki voi ostaa 
sähköautoa,    ja ainakin järjestöissä pyritään tasa-arvoisuuteen. Mutta 
kun on kinkku pöydässä ja paksu siivu leivällä tai lautasella, niin 
pitäisikö tuntea syyllisyyttä hiilijalanjäljestä vai nauttia hyvällä 
ruokahalulla. Suomalainen  terveyspolitiikka on jo pitkään tuhonnut 
maataloutta pellon laidasta katsottuna.

Yhteiskunnalliselta kannalta järjestöjen toiminta on epävarmaa. 
Kainuun Soten tuki ja kuntien tuet ovat olleet vaakalaudalla. Säästöjä 
on yritetty löytää kaikesta, mikä ei ole lakisääteistä. Raha-anomusten 
teko on isotöistä ja tuloksesta ei ole varmuutta.

Me olemme olleet omatoimisia ja ennakoineet avustusten heikon ja 
epävarman saannin. Joulumyyjäisten, karaokeiltamien ja 
markkinakadun myyntituotot sekä arpajaisten  tuotot ovat olleet 
ilahduttavia. Samoin koulutusten ja kurssien pitämiset 
(kuusenkerkkähillon keittokurssi ja ideat tuotteiksi -illat) ovat tuottaneet 
Siviksen tukemina muutaman satasen. Unohtamatta saunaa 
yhdistyksen tulonlähteenä.

Eiköhän me pärjätä. Suuri haaste ensi vuonna lienee yhdistyksen 
omistaman savusaunan remontti. Sauna on palvellut jäseniä ja vieraita 
useiden vuosikymmenien ajan, joten on tullut aika uudistaa. Uskomme 
saavamme Ely-keskuksen kautta avustusta arvokkaaseen 
uusimistyöhön.

Toinen tehtävämme on keskinäinen työnjako. Voimme jakaa tekemistä 
mahdollisimman monelle, että emme kuormittaisi ketään liiaksi. Meillä 
on mukavaa porukkaa, osaavia ja vastuuta kantavia taitureita, ja siitä 
saamme olla iloisia. Kainuun yhdistys tunnetaan vilkkaana ja 
kekseliäänä myös valtakunnan tasolla. Kiitän kaikkia jäseniämme 
osallistumisesta ja panoksestanne toimintaamme.

Sotkamossa, Uuden Vuoden päivän iltana 2020  Mirjami        

Boccia turnaus 2019 Omaishoidon verkoston kanssa

 Minä kuntosalilla

Punttijumppa Akselissa ja 
Elinassa



 

     Syyskuun 28. - 30. lähdemme joukolla viettämään 
     neljän ällän päeviä" (lepo, liikunta, lääkkeet ja lystinpito) 
     Kuopioon   Rauhalahteen. Siitä lisätietoja voi seurata 
     Hermolla -lehdestä.

   
 KOKOUSKUTSU

      Kainuun Parkinson-yhdistys ry:n
                            sääntömääräinen

              KEVÄTKOKOUS
      KE 25. 03. 2020 KLO 13.30

           Tutun Tuvalla Tehdaskatu 1 Kajaani
            Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
            kevätkokoukselle kuuluvat asiat ja muut
            kokoukselle tarkoitetut asiat.

              Tervetuloa!

  Ti 21.1.2020
 Katarina Barck esittelee
 klo 12.00-13.00 Sotkamossa Turinatuvalla ja

klo 14.30 – 15.30 Kajaanissa Tutun tuvalla

            edenneen Parkinsonin taudin laiteavusteista hoitoa,
 apomorfiini-infuusio, joka annetaan kannettavalla  
           pumpulla ja pienellä kanyylilla suoraan ihon alle.   

Parkinson- viikon Pohjois-Suomen tapahtuma

   7-8.4.2020  Pikku-Syötteellä

-Lähtö Kajaanista linja-autolla, tiistaiaamuna ja paluu keskiviikkoiltana.

Kyydin omavastuu riippuu siitä, minkä verran saamme liitolta avustusta.. 

-Pakettihinta:81 €/hlö/standart 2hh ja 86€/hlö/ superior 2hh

1hh:n lisämaksu on 20€ Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 6.3.mennesä.

Tilille: FI34 5760 0340 1043 21 Kainuun Parkinson yhdistys ry

-Sisältää: majoituksen, tulokahvin,ti päivällisen, ke aamiaisen, ke lounaan, 
tilaisuuden ohjelman,(saunat ti7.4 klo 17-22.00) ja kuntosalin vapaan 
käytön.

Matkalla hauskuutta, mutta myös runsaasti laadukasta 
asiaohjelmaa. Lisätietoja Hermolla -lehdessä.

Yhteyshenkilö Sinikka Husa-Paakkari

   puh   040 5282360

     
   

Kuusenkerkkähillon keittäminen  3-4.6.2020

keitetään hilloa, purkitetaan ja myydään tapahtumissa
Ilmoittautumiset toukokuun puoleen väliin mennessä.

Mirjamille 050 5986406 mirjami.korhonen@outlook.com

 Kuusenkerkkähillo sopii käytettäväksi
 paahtoleivällä, pannarin ja lettujen kanssa, 
 voidaan tarjota juustoleivän kera,
viilin, jugurtin ja teen makeuttajana

SYÖTE

mailto:mirjami.korhonen@outlook.com


     

    Aivojumpparyhmät kevät 2020
       Kainuun Parkinson- yhdistys ry:n jäsenille Kajaanissa    
                   Kauppakatu 36 A 4, Kajaani (3.kerros)
                     Keskiviikkoisin klo 10.00-11.30

29.1 /  5.2 /  12.2 / 19.2 / 4.3 / 11.3 

18.3  /  1.4 / 22.4  /  29.4 / 6.5
            Ohjaaja Anitta Mäkitupa puh. 040 1896831
     
 *************************************************

Sotkamossa 

         Turinatupa joka kuukauden 3. tiistai klo 11.00 

         ja keilaus parillisten viikkojen perjantaisin klo 11.00

        Yhteysshenkilö  Pentti Heikkinen puh. 040 088 6881
   
   ***************************************************

 
Kerhojen kokoontumisajat

 Parkinson / Neuro Kerho  Ylä-Kainuu   
Kokoonnumme  
kuukauden viimeisenä maanantaina  
Palvelutalolla  klo 12.00    

                               
Kuhmon Parkinson kerho
Kokoonnumme Tarinatuvalle

kuukauden kolmas torstai klo 13.00                       

     

Pitsiliinoista lyhtyjä

          Mustankissantango
         Pikkujoulussa
         2019

         2020
         Tanssitaan sambaa
          Pikku-Syötteellä



Kevään ja Kesän 2020 tapahtumia

Hallituksessa ovat aloittaneet uusina Kauko Heikkinen ja Pentti Heikkinen. 
Kiitämme Aaro Kaartista pitkäaikaisesta hallitustyöskentelystä ja 
JP Laakkosta lyhyemmästä ajasta. Mirjami Korhonen aloittaa 
kaksivuotiskauden Parkinson-liiton liittohallituksen jäsenenä.

Sekä entisiä, että uusia jäseniämme haluamme mukaan toimintaan. 
Tutustumisen helpottamiseksi kutsumme kaikki viimeisten vuosien aikana 
jäseniksi liittyneet toimistolle to 30.1.2020 klo 15 alkaen kuulemaan ja 
katsomaan, mitä me puuhailemme ja mitä voimme tarjota jäsenistöllemme. 
Tilaisuudessa rupatellaan, juodaan kahvia ja kerrotaan niistä asioista, jotka 
yleensä alkuvaiheessa kiinnostavat sairastuneita ja heidän läheisiään. 
Tervetuloa sekä sairastuneet, että puolisot/ystävät.

Perjantaina 14. helmikuuta on ystävänpäivä, mitä vietämme Kajaanin keilahallilla
Klo 10.00-15.00. Luvassa yllätyksiä ja arpajaiset, joissa jokainen arpa voittaa ja 
sen hinta on päivän kunniaksi vain yhden euron,  Tule käymään!

Parkinson -viikkoa vietetään huhtikuussa. Teemana on tanssi. Koko 
valtakunnassa tuodaan tietoa Parkinsonin taudista esille tanssien, samban 
tahtiin. 

Huhtikuun 7. - 8. päivä lähdemme joukolla Syötteelle, jossa Pohjois-Suomen 
yhteinen tapahtuma toteutetaan. Otamme linja-auton ja ajetaan niin, että 
mahdollisimman moni pääsee kyytiin matkan varrelta. Saanemme liitolta 
avustusta matkojen, majoituksen ja ohjelman osalta ja pyrimme näin 
mahdollisimman pieneen omavastuuseen.

Kokoontumiset kevätkaudella pidetään entiseen malliin. Kainuun Omaishoidon 
verkoston kanssa Boccia -turnaus on huhtikuun 22. päivänä. 

Myös markkinakadulle osallistutaan ja mahdollisesti muitakin myyjäisiä pidetään.
 
Kesäteatteriin mennään tänä vuonna sunnuntaina 26.7. johonkin lähikuntaan. 
Ohjelmat eivät ole vielä tiedossa, mutta päivän voinee jo merkitä kalenteriin, ja 
otetaan ilmoittautumisia vastaan mielellään kesäkuun lopulla ja viimeistään 
heinäkuun puoleen väliin mennessä.

 
   Ideasta tuotteeksi tiimin 
   tuotokset tuovat tulosta !

  
   Tuotteita myytiin
   Joulumyyjäisissä Vuokatin        
   Keilahallilla ja Kajaanin              
   Prismassa

Markkina-
kadulla 

tavataan!

1-4.7.2020



Ideasta tuotteeksi
 

-Aivot laulavat riemusta, kun teet käsitöitä!

-Tekemisen ilo: Hypistelyä, suunnittelua, väkertämistä, väsäämistä

-Ideointi: Ahaa; napeista saa silmät!  Aivot aktivoituvat

-Valmiiksi saaminen -hyvä mieli 

-Entä, jos työ jää kesken?!? -Toinen auttaa!

( Jos sinulla on keskeneräisiä töitä, kertoo se siitä, että olet uskaltanut astua
mukavuusalueesi ulkopuolelle.)

-Uuden kokemista, luonnonmateriaalien ja uusiokäytön opettelua -mitähän 
tästäkin voisi tehdä?!?

-Kaikki tulivat mielellään paikalle joka toinen torstai

-Tuotteita on valmistunut myyntiin sekä arpajaisiin. Kauppapaikoja olivat  
Prisman aula  ja sitten joulumyyjäiset Vuokatissa keilahallilla.

-Tuotteita ja tuottoa on syntynyt, joten voimme osaltamme tukea 
yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia. 

-Materiaalilahjoituksia saatu - tyhjästä ei tarvitse nyhjästä!

-Otamme edelleen vastaan lahjoituksia  esim. kankaita,  lankoja, nappeja, 
helmiä jne

-Tämä on mukavaa, jatkamme edelleen

-Tulkaa tekemään ja ostamaan uniikkituotteita eli tukemaan Parkinson 
yhdistyksen toimintaa.  

Kalastusilta yhdessä omaishoitajaverkoston kanssa on ke 2.9. Ruuhijärvellä 
kalastetaan ja taitavat kalankäsittelijät opastavat perkauksen ja fileoinnin saloja.
Kenties voimme maistaa terveellistä kalaherkkua tuona iltana.

Syyskuun 28. - 30. lähdemme joukolla viettämään "neljän ällän päeviä" (lepo, 
liikunta, lääkkeet ja lystinpito) Kuopioon Rauhalahteen. 
Siitä lisätietoja voi seurata Hermolla -lehdestä. 

Toivomme runsasta osanottoa tapahtumiin.   - Mirjami -

    Uusi hallitus 2020  Kainuun Parkinson-Yhdistys ry

                  Puheenjohtaja Mirjami Korhonen

        vasemmalta lähtien hallituksen jäseniä; Raija Karppinen varajäsen,Pentti   
Heikkinen varapuheenjohtaja, Aaro Kaartinen rahastonhoitaja

        Kauko Heikkinen liikuntavastaava, Ari Juntunen sauaunamajuri, 
        Sinikka Husa-Paakkari sihteeri, Tuovi Härkönen naistiimin vastaava

  Kevätkauden kokoontumiset  23.1 /  6.2 /   20.2 /   5.3 /  19.3

  Klo 15.-19.           2.4 /   16.4 /   30.4 /  7.5



MAANANTAISIN:
Ohjattu jumppa naisille ja 
miehille

alkaen 13.1 klo 15.00- 16.00
Fysikaalinen hoitolaitos
Akseli ja Elina

Kevätkauden omavastuu 15,00 €
.

                        

 

KESKIVIIKKOISIN:
Muistijumppa

alkaen 29.1  klo 10.00- 11.30
Muistiyhdistyksen tila,
Kauppakatu 36 A 4

Kevätkauden omavastuu 10,00 €

TORSTAISIN:
Boccia
 
alkaen 16.1   klo 13.00 – 15.00
Kajaanihalli

Kevätkauden omavastuu 12.00 €

Ideasta – tuotteeksi

joka toinen torstai toimistolla
alkaen 9.1. klo 15.00 – 19.00

PERJANTAISIN:

Keilaus
alkaen 10.1 klo 12.00 – 13.00
Puisto/Keilakeskus
Omavastuu 4 € /kerta
kengät 1,50 €/kerta

KAINUUN PARKINSON – YHDISTYS RY
Tapahtumat kevät//kesä 2020

TAMMIKUU
Ti 21.01 Tutun tuvalla klo 14.30
                    - Barck Katarina – Aiheena ” apomorfiini infuusiolaite”

HELMIKUU
Ke 12.02 Vertaistukiporinat Tutun Tuvalla klo 13.30

– Riitta Viitala; kokemuksia syväaivostimulaattorista
14.2 YSTÄVÄNPÄIVÄ 10.00-15.00 Keilahallilla

Ke 26.02 Kuukausitapaaminen Tutun Tuvalla klo 13.30
- SPR Pirjo Kontio ”sydäniskuri tutuksi”

MAALISKUU
Ke 11.03 Vertaistukiporinat Tutun Tuvalla klo 13.30
Ke 25.03 Kevätkokous       Tutun Tuvalla klo 13.30

HUHTIKUU
7 - 08.04 Parkinsonviikon Syötteen tapahtuma
Ke 22.04 Boccia turnaus omaishoidon verkoston kanssa

TOUKOKUU
Ti 12.5         Tuvan ja saunan siivoustalkoot            klo 13.00
Ti 19.5          Ulkotilojen siivoustalkoot ja jäsensauna    klo 13.00            
   Vertaistukiporinat saunalla joka tiistai        klo 13.00
KESÄKUU
Ti 2.6           Jäsensauna                                         klo 13.00
3-4.6          Kuusenkerkkähillon keittäminen  

Vertaistukiporinat Saunalla joka tiistai klo 13.00

HEINÄKUU
Vertaistukiporinat Saunalla joka tiistai klo 13.00

01-04.07 Markkinakatu
Ti 7.7           Jäsensauna klo 13.00
Su 26.07 Kesäteatteri

ELOKUU
Ti 4.8 Jäsensauna  klo13.00

Vertaistukiporinat Saunalla joka tiistai  klo 13.00


