


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 2019
Mirjami Korhonen                  puheenjohtaja   puh. 050 598 6406 
Aaro Kaartinen             jäsen          puh. 050 441 9585
Rauno Seppänen varapuh.joht.  puh. 050 366 5446
Sinikka Husa-Paakkari            jäsen  puh. 040 528 2360
Ari Juntunen jäsen               puh. 050 404 1128
JP  Laakkonen varajäsen           puh. 044 545 7018
Raija Karppinen                       varajäsen  puh. 040 771 5078
Tuovi Härkönen varajäsen  puh. 040 965 1533
Rauno Seppänen liik.v/majuri  puh. 040 571 1294
Irja Parviainen                         jäsensihteeri      puh. 040 5211475
Aaro Kaartinen rahastonhoit.    puh. 050 441 9585
Sinikka Husa-Paakkari sihteeri  puh. 040 528 2360
Mirjami Korhonen                  tiedottaja           puh. 050 598 6406

Kaisa Turunen toiminnantarkastaja
Pentti Heikkinen 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                   

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


                                           

Puheenjohtajan palsta 2/2019

Kajaanin Parkkikset puuhailevat
Kuin Duracell, tai pupu muu
liikkuu Parkkis, kotipaikka Kainuu
ei haittaa vapina, eikä tunnu tutina,
kun käteen sattuu kerä lankaa,
neulepuikot tai pala kankaan.

Kierrätettykin on materiaali
niinkuin mummulta saatu perintösaali.
Siitä syntyy laukut kauniit,
ja ainekset niihin eivät ole kovin kalliit.

Singeri surraa ja ostajat markkinakadulla hurraa
usein on kiire ja hoppu, ettei tavarasta tulisi loppu.
Ommelta syntyy ja kekseliäisyys vain yltyy,
kun myytävää riittää, niin ehkäpä rahastonhoitaja joskus kiittää.

Yksi tekee hattua, toinen virkkaa lapasta
kolmas laukkuja ompelee, neljäs lampaita valmistaa
 ja viides sukkia kutoo, kuusenkerkät yhdessä keitellään.

On rakastavaisille vanttuut valmiit,
on kenkärengit ja arpajaiset.
Kun sitten tulossa on tapahtuma suuri,
tarvitaan miehet kantajiksi juuri.

Leo ihmettelee vähän 
eikö nyt Sinikan harrastukseen tähän
olisi sopivaa vauhti hitaampi,
mutta olisiko ihan laiskuuskaan parempi.

Ei tv:ta katsoa voi ilman käsityötä, 
yleensä aherretaan lähelle puolta yötä,
Fiilis on mieletön, tunnelma huikee
talkootyö kun porukassa kulkee.
Askareita näin yhdessä teemme
kuvaten, katsellen ihastelemme.

Mirjami



            Aivojumpparyhmät syksy 2019
    Kainuun Parkinson- yhdistys ry:n jäsenille Kajaanissa    
                   Kauppakatu 36 A 4, Kajaani (3.kerros)
                     Keskiviikkoisin klo 10.00-11.30

syyskuu     4.9  /  25.9
lokakuu  2.10  /16.19  / 23.10  /  30.10  
marraskuu  6.11  /13.11  / 20.11  /  27.11
joulukuu 9.12  Joulujuhla Joutenlammella

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

Sotkamossa aloitus keilauksella pe6.9. klo 12.00

         Turinatupa joka kuukauden 3. tiistai klo 12.00 

         ja keilaus parillisten viikkojen perjantaisin klo 12.00

         (Bowling Center)
      ***************************************************

          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                           
       



  

LIIKUNTA ASIAA

 

Katselin kesällä mökillä taivaalla  lentäviä tai  paremminkin liiteleviä  
suuria  lintuja.  Kysymys oli varmaan  joko  hanheista tai sitten  
hiirihaukoista.  Matkaa  mökin  portailta lintuihin   oli vaikea  
arvioida.   Sanoisin 1 km,  tai  ehkä  500 metriä. Niitä oli  kahdeksan. 
Ne  liitivät   kauniisti  ja  käyttivät  hyväkseen  ilmavirtauksia nousuun
ylöspäin.  Ennenvanhaan  kun  säätä vielä ennustettiin  
luonnonmerkeistä, eikä  ollut satelliittinäkymiä, sanottiin tulevan  
helle ilman kun  havukat  lensivät  korkeammalle ja korkeammalle.

 Linnuilla on oltava valtavat  siipilihakset, koska ne pystyvät 
"lankuttamaan" niin kauan ja vielä  heiluttamaan  siipiä. Voit 
kuvitella itsellesi siivet suhteessa  painoosi!!

Viimekesänä  hankin   itselleni   "läskipyörän".    Se  on  ollut
tolkuttoman hauska kulun väline, ajelen   sillä asioilla  ja asiattomilla
asioilla.   Joku keksi  sille  mainion   lisänimen:  "polkutin".    Vaikka
sanotaan, että  pyöräily  ei kasvata  kuntoa  sillä tavalla kuin  mikä
muu  liikuntamuoto tahansa,   kasvattaa  se  ainakin  jalkojen  ja
käsivarsien lihaksistoa.    Se, miksi kerroin  alussa linnuista , johtui
siitä    tunteesta,   jota   tunsin  vertauskuvallisesti  ajaessani
sähköavusteisella  polkuttimella Se  kulki kuin  lintu  vastaset  niin
maastossa  kuin  metsäpolullakin,  todella  erikoinen  ja  tehokas.
Myöskin  nämä   elämykset   ovat  liikunnassa    tärkeitä.    Ja   se
metsänpolku  ja   ja  puut.     Ja   linnut.  Sitä  tulee  iloisena  kotiin!
Rauno / liikuntavastaava



             
 Uutta toimintaa                  Ideasta – tuotteeksi

Käden taidoilla ja käsien käytöllä on myönteinen vaikutus aivotoimintaan. 
Käsillä tekeminen aktivoi aivoja, hoitaa muistia ja edistää oppimista.

Käsitöiden hyvissä vaikutuksissa näkyy myös sosiaalinen ulottuvuus, sanoo
käsityötieteen professori Sinikka Pöllänen Itä-Suomen yliopistosta . 
Kerhoista, kansalaisopistoista ja blogeista löytää samanhenkisiä ystäviä.

 Ideasta  - tuotteeksi tapaamisten myötä saamme ja annamme 
vertaistukea ja opimme   uusia asioita sekä tutustumme uusiin 
materiaaleihin. 

  

Kokoontumiset muodostuvat ideoinnista, ohjaamisesta ja valmistamisesta.
Tuotteet tulevat arpajaisten  voitoiksi ja myytäviksi tuotteiksi.

Neulomisen, virkkaamisen ja ompelemisen ohjausta.
Luonnonmateriaalien hankinta ja käyttö raakaaineeksi.
Vuodenaikojen huomioiminen materiaalin käytössä ja 
tuotteiden valmistuksessa.
Tapahtumien ja juhlien rekvisiitan valmistaminen.
Materiaalien käyttö askartelussa, erityisesti uusiokäyttö ja
kierrätys.

Ideasta – tuotteeksi  joka toinen torstai alkaen 5.9

klo 15.00-19.00  Toimistolla (Linnankatu 2 toinen kerrosTule mukaan 
katsomaan, ideoimaan ja tekemään yhdessä.

Yhdyshenkilö Sinikka            Tervetuloa!
040 5282360



VERTIKSENÄ PIISPALASSA 4. - 9.8.2019
Piispala on sydän Kannonkosken

elokuun aurinko teki punaisen

 posken.

Ilma suosi tuettua lomaa

ohjelma salli myös aikaa omaa.

Luulin, että isoseksi menen

niinkuin riparilla ennen

nuoriso-ohjaaja tiesi uuden nimen

lomalainen tarvitsee vertiksen.

Loman nimi oli "Elämyksiä

 luonnosta"

lomalaiset melkein paloivat innosta.

Askartelu tuotti tulosta

toimintakyky parani liikunnasta.

Lettuja kodassa paistettiin

nokipannussa kahvia keitettiin.

Piispalan ruoka oli runsasta ja hyvää

koko paketti tarjosi nautintoa syvää.

Ohjaajana oli Anna

vertiksinä Mirjami ja Raija,

Mukana ainakin Ville ja Eeva,

Helena, Martti ja Marja-Leena, 

Kalevi, Anne ja Jukka,

Pirkko, Mirja, Jussi ja Reijo,

tietenkin vielä Liisa, Paavo, Tarja ja

Veikko.

Oli ilo katsella menoa pariskuntien,

jotka hymy huulilla, käsi kädessä 

kulkien

kuiskivat juttuja toisilleen

ikäänkuin lomalla nuorentuen.

Loma loppui ajallaan

Kannonkoski jäädä saa.

Haikea oli lähdön hetki

rentouttava oli tämä retki.

Puhelinnumerot vaihdettiin, 

kyläänkutsuja jaeltiin,

ehkä jossain vielä nähdään

kiittäen muistona pidetään.

Runoili: Mirjami Korhonen,

 vertaisohjaaja

JK. Tiedäthän, että MTLH: n 
tarjoamille tuetuille lomille voivat 
hakeutua kaikki, sinäkin. Samaa 
sairautta  potevat, vammautuneet tai 
haasteellisessa elämäntilanteessa 
elävät voivat loman aikana saada 
vertaistukea toisiltaan ja nauttia 
lomanvietosta Piispalassa, Rokualla, 
Siilinjärvellä, Vuokatissa ja monissa 
muissa paikoissa. Lomista löytyy 
tietoa Hermolla -lehdestä ja 
www.mhlt.fi

http://www.mhlt.fi/


Syksyn tapahtumia   2019
VALONILTA saunalla 30.8.  klo 17.00

                  Iloa, valoa ja yhdessäoloa            
Yhdistys hoitaa tarjottavat hämärtyvässä illassa 

*******************************
KARAOKEILTAMAT pe25.10 klo 19.00- 23.00

KANSANPIRTILLÄ     Kahvila avoinna!

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

 PERINTEINEN PIKKUJOULU 
          JOUTENLAMMELLA ti 3.12.  KLO 12.00
          Joulupuuro, kinkkua ja torttukahvit

kun lahjan tuot niin lahjan saat(noin 5€)
Ilmoittaudu 20.11 mennessä  Sinikalle 040 5282360

         Parkinson-yhdistys järjestää 

                        JOULUMYYJÄISET 

       la 14.12 KLO 10.00-15.00          

Vuokatin keilahallilla  

   (Bowling Center)



 KULUNEEN KEVÄÄN TAPAHTUMIA 

(Mirjami muistelee menneitä)

Yhdistys sai Kajaanin ATK-huollon lahjoittaman tietokoneen. Kiitokset Artolle ja 
kiitokset Kristiinalle. Keväällä ostettiin käytetyt karaokevehkeet ja tietokoneen 
tarve siihen ja muutenkin tuli ajankohtaiseksi.

Käsitöiden tekeminen jäsenten keskuudessa oli tuottoisaa. Kenkärenki ja sen 
jalostettu laitteisto pohkeitten venyttelyyn on tarjolla myytäväksi. Nyt löytyy apu 
suonenvetoon ja kramppeihin.

Muita tuotekehityksen uutuuksia ovat juomien kantamiseen tarkoitettu virkattu 
teline ja upeat kesähatut.

Entisestään tuttuja tuotteita ovat villasukat, vanttuut, lapaset, kaulurit, 
pesukintaat, laukut (tosihienoja), korut, sytykeruusut jne. Kuusenkerkkähillon 
keittämiseksi pidettiin kurssi, jolle osallistui kymmenkunta oppijaa. Tuloksena 
saatiin hilloa purkkikaupalla ja purkit ovat kaupan. Uutuutena myös raparperilla 
höystetty vähäsokerisempi  maukas hillo.



Vuokatin Keilahallilla kisailtiin ja myytiin tuotteita, syötiin ja juotiin päivän aikana 
parit kahvit. Karaokekisan miesten sarja voitti Antero Ovaskainen, naisissa paras 
oli Raili Piirainen. Keilauksen ykkösenä palkittiin kajaanilainen sekäjoukkue, jossa 
keiloja kaatelivat Tuovi Härkönen, Rauno Seppänen ja Irja Parviainen. Ari 
Juntunen heitti korkkarin pisimmälle ja näin ratkesi korkkarikengänheitto hänen 
kunniakseen.

Hallitus on laatinut ehdotuksen uudistetuista säännöistä yhdistykselle. Monet 
asiat ovat uudistuneet ja muutokset ovat vaikuttaneet sääntöihin, joilla ohjataan 
yhdistyksen toimintaa. Sääntöehdotus käsitellään syyskokouksessa.

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

Markkinakadulla ja myyjäisissä oli 
myynnissä esim.käsinmaalattuja 
koruja , laukkuja ja 
kuusenkerkkähilloa



Parkinson yhdistys -meitä varten

Olen Heli Karjalainen, 59 -vuotias kajaanilainen 2 kissan emäntä.
Oudot  oireet  alkoivat  vähitellen  v.2005  lähtien,  jalan  vapinaa,  jäykkyyttä,  väsymystä,
keskittymisvaikeuksia...Parkinson diagnoosin sain v. 2013, mihin asti ponnistelin  töissä
sijaisena Kajaanin yläasteilla.
Pääsin   Kuntoutus-  ja  sopeutumisvalmennuskurssille  Iisalmen  Vetreaan  v.  2014-2015,
mistä  sain  paljon  tietoa,  opastusta  ja  apua Parkinsonin  taudin  kanssa elämiseen sillä
hetkellä ja pitkälle tulevaisuuteen -suosittelen ehdottomasti!
Oikean  lääketasapainon  löytyessä  ja  työkuntoni  selvitessä,  pääsin  töihin  2  vuodeksi
määräaikaiseksi vahtimestariksi  Kajaanin Taidemuseoon lokakuuhun  2018 asti. Työ oli
monipuolista ja vaihtelevaa ja sopi siksi minulle hyvin.
Tällä hetkellä etsin samantapaista työtä ja toimin myös äitini omaishoitajana.

Yhdistyksen toiminta ja minä:
-Ensi kosketus Kainuun Parkinson yhdistykseen = HALAUS!
-Paikallislehden  ilmoituksista  sain  tiedon  KAKSilla  pidettävistä  Parkinsoniin  liittyvistä
luennoista,  jotka  houkuttavat  edelleen  paikalle  joka  kerta.   Monet  kasvot  ja  toimijat
alkoivat käydä tutuiksi.
-Lehdistä löytyi myös tietoa Kainuun Ammattiopiston ja  Kajaanin Ammattikorkeakoulun
opiskelijoiden yhteistyössä yhdistyksen kanssa silloin tällöin    järjestämistä (ilmaisista)
toimintailtapäivistä, joissa tarjottiin mm. uusia virikkeitä liikuntaharrastuksiin.
-Yhdistyksen  kuuluisan  savusaunan  sijainti  tuli  tutuksi  Valtakunnallisen  KELPO  polku
-kävelytapahtuman  yhteydessä  syyskuussa  2016.  Paikalla  kokeiltiin   mm.  erilaisia
kävelysauvoja ja askarreltiin kransseja.
-Säännöllistä liikuntaa kerran viikossa tarjoaa Fysikaalinen hoitolaitos Akseli ja Elina,jossa
toimii  edullinen  Parkinson  jumppa,  mikä  yllätti   viikottain  vaihtuvilla  monipuolisilla
ohjelmillaan. Ja sijainti on aivan keskustassa! 
-Tutun  tuvalle  menin  keväällä  2019  kuuntelemaan  hyvinvointipalveluihin  liittyvää  2
esittelyä. Tupa oli täynnä ja halata sai paljon!
-Kansanpirtillä  sijatsevan  toimiston  sisätilojen  uudistustalkoisiin  en  ehtinyt  mukaan,
mutta olen saanut nauttia tyylikkäästä ja toimivasta tuloksesta   jo monta kertaa. Olen
ollut  mukana  mm.  siellä  toimivissa  myyntituotteita  keräävissä,  valmistavissa  ja
pakkaavissa   innokkaissa  talkooryhmissä.   Ponnistelujen  kohde  oli  yhdistyksen
osallistuminen 3 päivänä Kajaanin Markkinakadulle heinäkuun alussa. Nyt ovat jo uudet
info- ja  myyntitapahtumat  odottamassa toteuttajiaan.
-Kulttuuria  nautittiin  myös  edullisesti  käymällä  Suomussalmen  kesäteatterissa  Vesi
kielellä näytelmää katsomassa yhteisellä bussikuljetuksella -ja bussi  oli täynnä!

Vuosien  varrella  tullut  selväksi,  kuinka  tärkeää  toimintaa  jäsenilleen  yhdistys
varainkeruullaan  tukee.  Vielä  on  monta  tapahtumaa  ja  toimintaa  minullakin
kokematta:  boccia,  keilaus,  vertaistukiporinat...ja  mitä vielä keksitäänkin!  Ja  parasta
kaikesta: osallistua saa omana itsenään!               



SAVUSAUNAPALSTA
Rauno  Seppänen  on  hoitanut  upeasti  saunamajurin  virkaa  yksitoista  vuotta.
Tuohon aikaan on mahtunut monenlaisia kylpijöitä ja saunavieraita. Toki Raunolla
on ehtinyt vuosien varrella olla useita apulaisia, jotka ovat siinä rinnalla oppineet
savusaunan lämmittämisen  kujeet.  Tänä  keväänä  Rauno  halusi  siirtyä  hieman
sivuun  sauna-asioista,  on  vielä  mukana,  mutta  muut  tehtvät  vaativat  nyt
enemmän Raunon aikaa ja työpanosta.

Niinpä  siinä  sitten  kävi,  että  saunanvarauskalenteri  siirrettiin   minulle.  Olen
lämmittänyt  saunaa ja  hoitanut  siihen liittyviä  tehtäviä  jo  vuosien ajan,  joten
tuttua hommaa kaikki.

Kevät ja kesä on ollut kiireistä aikaa, saunalla on vierähtänyt ihan meleko monta
päivää. Onneksi  olen saanut apua sikäli,  että Esko on ollut ahkerasti  apuna ja
tutustunut  saunan  saloihin.  Yhdessä  olemme  pesseet  valokatteen  ja  pestä
livautimme käytävän matonkin,  vaikka ei se laituri  taida olla  mikään virallinen
matonpesupaikka.

Jo lumien aikaan tuli mielenkiintoinen saunan vuokraaja, kuvasivat saunallamme
elokuvaan saunakohtauksia. Tilanteessa oli mukana noin 50 ihmistä, en ehtinyt
tarkkaan laskea, kun liikkuivat sen verran vilkkaasti. Saunan lämmittäminen oli
luku sinänsä, kun lämmön piti olla heille saunassa 40 astetta, ei yli eikä alle, koska
laitteet  eivät  kestä  korkeampaa  lämpöä.  Ihmiset,  jotka  muka  saunoivat,  eivät
tarenneet  vähemmässä,  koska  olivat  oikeasti  alastomia.  No  selvisin  siitäkin
päivästä ihan noin kohtuullisesti.

Yleisesti  ottaen on mennyt mukavasti,  kun ei pieniäkään mokia lueta mukaan,
isoista puhumattakaan. Kysyjiä saunalle riittää jatkuvasti.

Sauna on otettu käyttöön viime vuosisadalla. On ymmärrettävää, että rakennus
alkaisi  tarvita  ehostusta,  remonttia  tai  jotain  fyysistä  päivitystä.   Seuraamme
valppaina tilannetta ja mietimme, miten ja millä kustannuksilla ja työllä saisimme
korjaustarpeen hoidettua lähivuosien aikana.

Kalenteri  on  siis  siirtynyt  uuden  saunamajurin  huostaan  ja  puhelimeen
vastailee toistaiseksi Ari. Saunan puhelin on 040-5711294.



MAANANTAI:
Ohjattu jumppa naisille ja 
miehille 
alkaen 9.9 klo 15.00- 16.00
Fysikaalinen hoitolaitos 
Akseli ja Elina

Syyskauden omavastuu 15,00 €
.
KESKIVIIKKO:
Muistijumppa
alkaen 4.9 klo 10.00- 11.30
Muistiyhdistyksen tila, 
Kauppakatu 36 A 4

Syyskauden omavastuu 10,00 €

TORSTAI:
Boccia 
alkaen 12.9 klo 13.00 – 15.00 
Kajaanihalli

Syyskauden omavastuu 12.00 €

Ideasta – tuotteeksi
alkaen 5.9. klo 15.00 – 19.00
toimistolla, joka toinen torstai

PERJANTAI:
Keilaus
alkaen 6.9 klo 12.00 – 13.00
Puisto/Keilakeskus
Omavastuu 4 € /kerta 
kengät 1,50  €/kerta



YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT  SYKSYLLÄ 2019

 ELOKUU
    Pe 30.8 Valonilta saunalla klo 17.00

 SYYSKUU
to   5.9   Ideasta - tuotteeksi Toimistolla            klo 15.00
ke 11.9   Vertaistukiporinat   Tutun Tuvalla    klo 13.30
to  19.9   Ideasta- tuotteeksi    Toimistolla         klo 15.00 
Ke 25.9  Kuukausitapaaminen Tutun Tuvalla    klo 13.30 

LOKAKUU
To 3.10   Ideasta – tuotteeksi Toimistolla        klo 15.00
Ke 9.10   Vertaistukiporinat Tutun Tuvalla         klo 13.30
to 17.10   Ideasta – tuotteeksi Toimistolla       klo 15.00
Ke 23.10  Kuukausitapaaminen Tutun Tuvalla   klo 13.30
Pe 25.10  Karaokeiltamat Kansanpirtillä             klo 19.00
to 31.10  Ideasta – tuotteeksi Toimistolla         klo 15.00

MARRASKUU
Ke 13.11  Vertaistukiporinat Tutun Tuvalla         klo 13.30
To 14.11  Ideasta – tuotteeksi Toimistolla        klo 15.00

     Ke 27.11  Syyskokous Tutun Tuvalla                  klo 13.30
to 28.11   Ideasta – tuotteeksi Toimistolla         klo 15.00

JOULUKUU
Ti 03.12  Pikkujoulu Joutenlammella                 klo 12.00
Ke 11.12  Vertaistukiporinat Tutun Tuvalla        klo 13.30
To 12.12  Ideasta- tuotteeksi Toimistolla         klo 15.00
La 14.12  Myyjäiset Vuokatin keilahallilla          klo 10.00
La 21.12  Joulusauna            klo 13.00

    Kainuun Parinson-yhdistys ry:n 
    syyskokous  ke 27.11  klo 13.30

     Tutun Tuvalla Tehdaskatu 1
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokoukselle 
kuuluvat asiat ja muut kokoukselle tarkoitetut asiat.
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen       TERVETULOA!



                                       OSALLISTU - OLE MUKANA     

                    ANNA TUKESI PARKINSON JA DYSTONIA TYÖLLE

                                     LIITY JÄSENEKSI                   

                                       Jäsenmaksu 25€ vuodes

        Jäsenenä voit

– vaikuttaa tulemalla mukaan yhdistyksen toimintaan

– osallistua järjestyttyihin retkiin, matkoihin ja tapahtumiin

– saada Parkinson lehden Hermolla 4 kertaa  ja yhdistyksen     

jäsentiedotteen 2 kertaa vuodessa

– saada Suomen Parkinsonliiton  järjestösuunnittelijan palveluja

–  käyttää melkein kaupungin keskustassa olevaa savusaunaa ja

  saunatupaa  edulliseen hintaan       

                       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....................................................................................
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