


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

Päättynyt  vuosi  oli  varsin  vilkas  ja  monipuolinen  yhdistyksen  toiminnoissa.
Runnille tehtiin matka kevättalvella ja katsottiin samalla Iisalmen teatterissa Katri
Helenan  musiikkinäytelmä.  Kesäteatterissa  nähtiin  sotkamolaisten  esitys
akattoman kylän elämästä. Envo2 (ei niin vakavasti otettavat kolmen lajin kisat)
pidettiin Kajaanissa saunan maisemissa. Myös markkinakadulla oltiin myymässä
tuotteita  ja  esittelemässä  yhdistyksen  toimintaa.  Kuusenkerkkähilloa  keitettiin
kurssimuotoisesti  ja  myytiin  vuoden  aikana  eri  tapahtumissa.  Pikkujouluun
Joutenlammella osallistui noin 80 jäsentä ja läheistä.

Muutoin vuosi oli entisten kaltainen, hallitus pysyi entisellään ja valtakunnallisiin
tapahtumiin  osallistuttiin  kuten  ennenkin.  Yhdistys  teki  liitolle  kaksi  aloitetta,
joista  toinen  koski  invapysäköinnin  helpottamista  ja  toinen  kuntoutumiseen
pääsyn yksinkertaistamista. Molemmat ovat etenemässä liiton kautta. Olemme
myös olleet näkyvillä paikallisissa lehdissä, ja Parkinson Postia -lehti on julkaissut
kirjoituksiamme musiikista ja tapahtumista.  Suurin ja mahtavin aikaansaannos
oli  kuitenkin  kolmipäiväisen  ParDyt-tapahtuman  järjestäminen  lokakuussa
Vuokatissa. Olemme saaneet siitä paljon hyvää palautetta.

Alkanut  vuosi  käynnistyy  Kansanpirtillä  sijaitsevan  toimistotilan  uudistamisen
esittelyillä  yhteistyökumppaneille  ja  jäsenille.  Kutsu  löytyy  tästä  tiedotteesta,
toivomme runsasta  osanottoa.  Uusia  jäseniä  on  liittynyt  yhdistykseen  ja  näin
jäsenmäärä  on  hieman  kasvanut.  Keväällä  Kajaanissa  on  ensitietopäivä
Parkinsonin taudista ja tuohon päivään toivomme myös mahdollisimman monen
osallistuvan.  Helmikuussa  liiton  hallituksen  puheenjohtaja  Markku  Partinen
vierailee  Kainuussa.  Hän  pitää  yleisölle  luennon  sairaalan  isossa  luentosalissa
unen merkityksestä, kainuulaisuudesta ja Parkinsonin taudista.

Saunamajuri  Rauno  Seppänen  sai  tunnustuksen  ahkeruudesta
vapaaehtoistyöntekijänä. Kiitän teitä kaikkia aktiivisuudestanne ja mukanaolosta
tässä merkittävässä työssä vertaistuen antajina, vastaanottajina ja ilon lisääjinä
arkipäiväisessä elämässä.

Mirjami



 

  Kesäteatteri Suomussalmelle
  Su 28.7.2019 näytös alkaa 15.00
  Ilmoittautuminen 12.7 mennessä 
  Sinikalle 040 5282360
                                                            Lippu 13€ 
              yhdistys hoitaa linja-auto kuljetuksen 

             KOKOUSKUTSU
                  Kainuun Parkinson-yhdistys ry:n
                               sääntömääräinen

                KEVÄTKOKOUS
                  ke 27.03.2019  klo  13.30
      Tutun Tuvalla     Tehdaskatu 1 Kajaani

               Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset  
    kevätkoukselle kuuluvat asiat ja muut 
    kokoukselle tarkoitetut asiat  

                               TERVETULOA!



Markkinakatu
3-6.7.2019

Yhdistys osallistuu perinteisesti Markkinakatu tapahtumaan.   
Onnenpyörää on mahdollisuus pyöräytellä ja arpoja ostaa 
yhdistyksen teltalta. 

Tarvitsemme voittoja arpajaisiin, sekä   talkooporukkaa 
myyntityöhön, joten olepa yhteydessä rohkeasti Irjaan tai 
Sinikkaan. 

Voimme yhdessä ideoida ja valmistaa ”askartelu”tuotteita 
arpajaisiin toimistolla. Sovitaan yhteinen aika talkoisiin.

  Professori, neurologian erikoislääkäri, 
  unitutkija
  Markku Partinen luennoi

Unen merkityksestä, neurologisista sairauksista ja 
kainuulaisuudesta tiistaina 20.2.2019 klo 16.30 isossa 
luentosalissa 
Ilmoittautuminen 11.2 menessä Sinikka  040 5282360



     Rauno Seppänen sai tunnustuksen vapaaehtoistyöstä 

JärjestöKainuu 2.0 jakoi joulukuun alussa vapaaehtoistyön 
päivänä tunnustuksia aktiivisille vapaaehtoistyöntekijöille. 
Kainuun Parkinson-yhdistyksen varapuheenjohtaja, 
saunamajuri, liikuntavastaava ja pitkäaikaisin hallituksen jäsen 
Rauno Seppänen sai ansaitun tunnustuksen. Onnittelut hänelle!

            Kainuun Parkinson-yhdistys mukana Rastiviikolla                
30.6.- 5.7.2019 Sotkamossa



 Kainuun Parkinson- yhdistys ry:n jäsenille Kajaanissa    
                               Kauppakatu 36 A 4, Kajaani (3.kerros)

 

MUISTIJUMPPA
  keskiviikko klo 10 – 11.30

Tammikuu  23.1.  
Helmikuu    6.2.  /  13.2.  /    27.2. 

 Maaliskuu   6.3.  /  13.3.  /  20.3  /   27.3.   
  Huhtikuu    10.4.  /  17.4.    
  Toukokuu    8.5.     

  Sotkamossa 
 Turinatupa joka kuukauden 3. tiistai klo 12.00 

ja keilaus parillisten viikkojen perjantaisin klo 12.00

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     



Tapahtumakalenteri talvi / kevät / kesä  2019

      Maanantai
15.00-16.00
Ohjattu jumppa

naisille ja miehille
Fysioterapia Akseli ja Elina

omavastuu 15€  alkaa 7.1.2019

    Keskiviikko
10.00-11.30
Muistijumppa

Muistiyhdistyksen tilassa
Kauppakatu 36 A4

omavastuu 10€  alkaa23.1.2019

      Tammikuu
13.30  ke   9.1      Vertaistukiporinat                    Tutun Tupa
13.30  ke 23.1      Kuukausitapaaminen                Tutun Tupa
                           Yhteislaulua ja kisailua

      Helmikuu
13.30     ke 13.2   Vertaistukiporinat                    Tutun Tupa
      Teija Härkönen esittelee luontaishoitoja ja saunaterapiaa 

16.30  ke 20.2     Markku Partinen luennoi Kajaanissa
                           Keskussairaalan isossa luentosalissa 
                             Katso jäsentiedote 
13.30  ke  27.2    Kuukausitapaaminen                Tutun Tupa
                           Kaija Patronen vieraana 

      Maaliskuu
13.00  la    9.3      Kaamossauna
13.30  ke  13.3     Vertaistukiporinat                   Tutun Tupa

13.30  ke  27.3    Yhdistyksen kevätkokous         Tutun Tupa     
Huhtikuu
 ke  10.4              Boccia turnaus omaishoidon verkoston  kanssa
                           aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin            
13.30  ke  24.4    Kuukausitapaaminen                Tutun Tupa
10.00  ti   30.4    Siivoustalkoot saunalla



 
           Torstai
      13.00-15.00
      Boccia
     Kajaanihalli

      Omavastuu 12€  
      alkaa 10.1.2019

           Perjantai   
12.00-13.00
Keilaus
Puisto/ keilakeskus

Omavastuu 4€ ja 
kengät 1,50     alkaa  11.1.2019

          Toukokuu
        13.00  tiistaisin         vertaistukiporinat                   
Saunalla 
        pe-la 17-18.5           ensitietopäivät
                                        paikka ja aika tarkentuu myöhemmin
        to 30.5              Kuusenkerkkähillon keittokurssi  
                                 katso jäsentiedote

        Kesäkuu
       13.00  tiistaisin         vertaistukiporinat                   Saunalla

       10.00-16.00  ti 4.6    ENVO kisat   Vuokatissa
                                       ( ei niin vakavasti otettavat kisat)
                                        katso jäsentiedote

        Heinäkuu
        13.00  ti  2.7            saunapäivä
        13.00  tiistaisin         vertaistukiporinat                  Saunalla

        Markkinakatu 3-6.7.2019 katso jäsentiedote

        15.00  su 28.7  Kesäteatteriretki  Suomussalmelle lippu 13€
                                katso jäsentiedote 

       Elokuu
        13.00  ti 6.8 Saunapäivä
        13.00  tiistaisin vertaistukiporinat                          Saunalla



 MAJURIN PALSTA

 Olen  valittu   jälleen  majuriksi,  vaikka  toiveissa  oli  antaa

mahdollisuus  toisillekin toteuttaa   itseään savusaunan  tuoksussa.

Jospa  tässä   kevään kuluessa  saadaan ainakin  lämmitysrintamaan

yksi uusi  tekijä. Esko on jo ollut "opissa", näin ne asiat järjestyy!

Kiitokset  Eskolle jo tässä vaiheessa. 

   Sauna  tuotti  viime  vuonna  budjetoidun  summan   rahaa

yhdistykselle,  kulutkin   on  pysyneet  melko  vakaina.  Kyllähän

kulupuolella   olisi  paineita,  remontin  tekoa.  Alahirsikerta  olisi

korvattava harkoilla, ainakin joen puoleisesta päästä. Se on kuitenkin

melko vaativa tyo, ja tehtävä kesällä. Kesällä pitäisi myös lämmittää

saunaa.  Siinäpä   se.   Tänä  syksynä  nostimme  "poikien"  kanssa

laiturin rantaan, ettei  jäät  särkisi  meidän  uutta  rakennelmaa  heti

ensimmäisenä  talvena. Tätä hommaa  ei ole suoritettu aikaisemmin,

koska kaupungin lahjoittama laituri  oli niin paljon järeämpää tekoa.

että se kesti jäiden painon. Tosin pitihän sitäkin "sepittää" joka kevät.

Tonnin  suunnilleen   tuli   uusi  laituri  maksamaan.  Ja  se  on  nyt

rannalla,  vaikka  Antero   asiaa  epäilikin.  Oikeassa  oli,  ilman

kotelotaljaa, jota lainattiin, se olisi jäänyt jokeen!

Polttopuiden hankinnassa  on  Auto-ja Konehuolto Seppänen ollut

enemmän  kuin   suuri  apu.  Siitä  heille  kiitos!!  Asiakkaat  ovat

poikkeuksetta olleet  erittäin tyytyväisiä saunaamme. Huvila on ollut

myös ahkerassa  käytössä,  niin  omassa kuin  vieraidenkin.  Tästä on

hyvä jatkaa, naisenergia aukaisee  tietä, ja majuri  hiihtää perässä!

Niin sopivaa.Hyvää vuotta 19 kaikille! Majuri



LIIKUNTAJUTTUA
Ainahan on liikunta hyväksi, ei siihen  tarvii olla parkkis tai 

muukaan sairas. Mutta liikuntaa vieläkin tärkeämpi on  asenne  

arkeen.  Eihän oikeasti parkkislainen pysty paljon liikkumaan   

ilman toimivaa lääkitytä. Ei siinä paljon jumpata jos jalat eivät 

tottele tai vatsa on kuralla, pää ei  tottele lihaksia eikä 

päinvastoin. 

Niin, olen ajatellut kevääksi   rinnematkaa, joko tuohon lähelle 

tai sitten  lappiin, joka vaatii  yöpymisen tai kaksi. 

Mäenlaskupäivä olisi myös kiva. Liikuntahallilla  on  lisäksi 

sählyvuoroja ja onhan se meidän bocciakin liikuntaa. 

Ulkoliikuntaa ryhmässä pitäisi  oikeastaan lisätä. Jollakin täytyisi

olla  valmius vetäjäksi. Venyttely liikunta hetken jälkeen on aina 

hyväksi ja parkinsonissa erittäinkin jäykkyyden  lieventämiseksi. 

Venyttely ohjeita on kyllä hyviä  myös  netissä. Vatsarulla on 

mukava piristys harmaaseen arkeeen. Joka vielä voi ja uskaltaa 

pyöräillä,  on sekin  mainio lihaskunnolle ja  tasapainolle. Ennen

liikuntasuoritusta ei kannata syödä oikeen vahvasti, ruoka 

sekoittaa verenkierron raajoista keskivartalolle. 

Rauno liikuntavastaava



Parkinson-liitto julkaisee  

Tarjolla Parkinson-liiton julkaisemia                   
asiantuntijoiden kirjoittamia oppaita               
neurologisista sairauksista.Tässä muutama esimerkki!   

                                  
Vastasairastuneen parkinsonpotilaan opas, Liikunta ja Parkinsonin 
tauti

Ruokavalio-opas Parkinsonin tautia sairastavalle

Puhumalla paras! Liikunta ja Parkinsonin tauti

Seksuaaliopas Parkinsonin tautia sairastavalle

Pitkään sairastaneen parkinsonpotilaan opas Parkinsonin tauti ja 
omaishoito

https://www.parkinson.fi/sites/default/files/omaishoito_2017web.pdf
https://www.parkinson.fi/sites/default/files/omaishoito_2017web.pdf
https://www.parkinson.fi/sites/default/files/pitkaa_sairastaneen_opas_web.pdf
https://www.parkinson.fi/sites/default/files/seksuaaliopas_2014_sivuttain.pdf
https://www.parkinson.fi/sites/default/files/Liikunta%20ja%20Parkinsonin%20tauti.pdf
https://www.parkinson.fi/sites/default/files/puhumalla_paras-web.pdf
https://www.parkinson.fi/sites/default/files/spl_ruokavalio_opas.pdf
https://www.parkinson.fi/sites/default/files/Liikunta%20ja%20Parkinsonin%20tauti.pdf
https://www.parkinson.fi/sites/default/files/Liikunta%20ja%20Parkinsonin%20tauti.pdf
https://www.parkinson.fi/sites/default/files/spl_vastasairastuneenopas.pdf


*********   Kurssi   30.5.2019 ************

      Kuusenkerkkähillon keittäminen touko-kesäkuun vaihteessa,

            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.

*********************************
Avoimet ovet  ke 30.1 klo 16.30-18.00
toimistolla, missä olemme tehneet pientä 
sisustus remonttia. 
Tervetuloa tutustumaan myös toimintaamme. 
Mukana  järjestösihteeri Jukka Tauriainen  
-  Tarjolla liiton julkaisemia oppaita
 - Tarjolla mehua, kahvia ja pullaa!      OSOITE

Linnankatu (Kansanpirtti)
               käynti Ratakadun puolelta  
                       toinen kerros               



          

                                
  

      (Ei niin vakavasti otettavat kisat)

                            Tulossa  4.6  tiistaina

                Pääosissa Kainuun Parkinsonilaisia

                Lajit

Keilaus: 3-henk. joukkueet paikkakunnittain

                         Saappaan heitto sarjat:miehet, naiset

                         Karaoke sarjat: miehet, naiset ja duetto

     Osallistuminen: Ruokailu 18 €/henkilö

             Keilaajat: ruokailu 18€ +  ratamaksu 4 €/henkilö

          Ilmoita envoosallistumisestasi toukokuun 20. päivään  mennessä:

        pentti.heikkinen@live.com tai puh. 0400886881 Pentti Heikkinen

    Envo3 toteutuu, tervetuloa mukaan!!!



                                             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 Parkinson Postia -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 Parkinson -Postia lehteä   (  )

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


	viilin, jugurtin ja teen makeuttajana.

