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Kainuun Parkinson-yhdistys ry 

Jäsentiedote 1/2022 



  

KAINUUN PARKINSON-YHDISTYS RY 
Toimisto:  Syväojankatu 3 A, 87700 KAJAANI 
Avoinna   sopimuksen mukaan 
Pankki:   FI34 5760 0340 1043 21 
Y-tunnus:  1464199-2 

Sähköposti:   kainuunparkinson@gmail.com 
Kotisivu:  www.kainuunparkinsonyhdistys 
 
Yhdistyksen savusauna: Pulttikuja 4, 87500 Kajaani 
Saunavaraukset:  puh. 040 571 1294 
 
Hallinto 2022 
 
Mirjami Korhonen puheenjohtaja 050 5986406 
Pentti Heikkinen varapuheenjohtaja 040 0886881 
Sinikka Husa-Paakkari sihteeri  040 5282360 
Kauko Heikkinen rahastonhoitaja 044 0225287 
Lauri Järvinen  jäsen  044 5567055 
Raija Karppinen varajäsen  040 7715078 
Alpo Oikarinen varajäsen  040 0753394 
Tuovi Härkönen varajäsen, tiimivastaava 040 9651533 
Pekka Piirainen varajäsen  050 3257946 
Eija Surkka  tiedottaja  esurkka@gmail.com 

 
Helena Kähkönen toiminnantarkastaja 
Ulla Niskasaari toiminnantarkastaja 
Pirkka-Liisa Ovaskainen varatoiminnantarkastaja 
Jorma Trumf  varatoiminnantarkastaja 
 
Parkinson/Neuro kerho Ylä-Kainuu 050 3282357 
yhteyshenkilö Maija-Liisa Pulkkinen 
 
Kuhmon Parkinson kerho  040 8320378 
yhteyshenkilö Marja Polvinen 
 
Sotkamon tukiryhmä  040 0886881 

yhteyshenkilö Pentti Heikkinen 

OSALLISTU - OLE MUKANA 
ANNA TUKESI PARKINSON JA DYSTONIA TYÖLLE 

LIITY JÄSENEKSI 
       Jäsenmaksu 25 € vuodessa 
       Jäsenenä voit  

• vaikuttaa tulemalla mukaan yhdistyksen toimintaan 

• osallistua järjestettyihin retkiin, matkoihin ja tapahtumiin 

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

• saada Parkinson liiton järjestösuunnittelijan palveluja 

• käyttää melkein kaupungin keskustassa olevaa savusaunaa ja saunatupaa 
edulliseen hintaan    

KAINUUN PARKINSON-YHDISTYS RY 

Syväojankatu 3 A 
 87700 KAJAANI 

 
JÄSENHAKEMUS 

 

Nimi: ........................................................................ 
 

Syntymä aika: ......................... (pp.kk.vvvv) 
 

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

Postinumero 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.kainuunparkinsonyhdistys/


  

Kuusenkerkkähillon 

keittäminen 
Mirjamin mökillä kesäkuun alussa 

 (riippuu kerkkien kypsymisestä) 

 

Ilmoittautuminen 050 5986406 tai 

mirjami.korhonen(at)outlook.com 

 

Ideasta tuotteeksi 
 
Tuotteiden suunnittelua myyntiin saakka 
kierrätyshengessä, joka toinen tiistai alkaen 
18.1. klo 14.00 – 17.00 toimistolla 
(Syvänojankatu 3 A) 
Kevätkauden kokoontumiset: 

18.1, 1.2, 15.2, 1.3, 15.3, 29.3, 12.4, 
26.4, 10.5 ja 24.5 
Yhteyshenkilö Tuovi puh.040 965 1533 

Tervetuloa mukaan yhdessä ideoimaan ja tekemään! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtajan palsta: 

 
Hyvät ystävät! 

 

Kulunut vuosi oli varsin poikkeuksellinen 

yhdistyksemme historiassa. Odotimme hiljaista ja 

tapahtumaköyhää koronavuotta. En muista, kuka 

oli se, joka ensimmäisenä otti puheeksi savusauna 

remontin. Joka tapauksessa puheet veivät ideoita 

eteenpäin, työtä tehtiin yhdessä.  

 

Toimintasuunnitelmassamme on pidetty tavoitteena, että 10 prosenttia jäsenistöstä 

toimisi aktiivisesti yhdistyksessä. Jäsenmäärä on meillä reilut pari sataa jäsentä. Siitä 10 

prosenttia on runsaat kaksikymmentä henkilöä. Kuinka ollakaan, meidän 

talkooporukassa oli yli 30 yhdistyksen jäsentä. Sauna peruskorjattiin, sen ympäristöä 

kunnostettiin ja rahaa hankittiin tarvikkeisiin. Suuret kiitokset kaikille mukana olleille. 

 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Siitäkin huolimatta, että meillä on ollut isoja 

kuluja, on tehty hankintoja, rakennustarvikkeita ja uusia kalusteita on ostettu.  

Kainuun Parkinson-yhdistys on vapaaehtoiseen toimintaan perustuva voittoa 

tavoittelematon yleishyödyllinen potilasjärjestö. Me emme tavoittele rikastumista. 

Silloin kun menee hyvin, me voimme tarjota jäsenille virkistystä ja kuntoutusta. Me 

voimme tarjota retkiä, liikuntaryhmiä, keilausta, karaokelaulantaa ja konsertteja joko 

maksutta tai edullisesti. Esimerkiksi jouluruokailu tarjotaan pienellä omavastuulla ja 

yhdistys maksaa loput. 

 

Eikä pidä unohtaa vertaistukea, jota saadaan maksutta niin potilasjäsenille kuin 

omaisillekin. Pitää vain tulla mukaan. Valitettavasti jotkut meistä ovat kokeneet 

sairauden äkillistä huononemista. Kaikki tiedämme, että tämä tauti ei parane ja lisäksi 

monet muut vanhuuden sairaudet riivaavat meitä. 

 

Toivon kaikille mahdollisimman lujaa toimintakykyä ja kestävää jaksamista. Tapaamisiin 

kannattaa tulla, se virkistää, antaa uutta ajattelun aihetta ja voimme vertailla omia 

tuskiamme toisten vaivoihin. Erityisesti toivotan tervetulleiksi uudet jäsenet, ja toivon 

heidän myös osallistuvan erilaisiin toimintoihin. 

 

Mirjami 

 

Tulossa:  vastantekokurssi  

saunanlämmityskurssi 

ATK-kurssi…. 

Lisätietoja Mirjamilta 

puh. 050 5986406 

Muistathan tutustua Hermolla lehden (4/2021) 

välissä olleeseen v. 2022 kurssiesitteeseen, sieltä 

löytyy monenlaista tietoa ja kursseja, joihin voi hakea 

ja osallistua. 

Kuusen-

kerkkähillo 



  

 

Katkaistaan talven selkä 

KYLPYLÄMATKA RUNNILLE 

Ti 25. – To 27.1.2022 
Matka linja-autolla Kajaanista (10 €), hinta 140-150 €, 

2 vrk hotellissa 2 hh /huone, ruokailut ja kahvit. 

Molempina iltoina karaoketanssit, 

ohjattua vesijumppaa, ym. ohjelmaa, 

hoitoja itse valiten. 

 

Kaikki mukaan!! 

 

 

 
 

 

Savusaunan lämpöä 80-vuotta historiikki 

Savusaunamme historiikki valmistui syksyllä juuri ennen 

syksyistä saunan remontin päättymisjuhlia.  

Kiitos kaikille historiikin tekemiseen osallistujille. Historiikki 

on myynnissä toimistollamme hintaan 5 euroa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pikkujoulua vietettiin Joutenlammella 

Koronakeskeytyksen jälkeen uskallettiin viettää jo 

perinteeksi muotoutunutta pikkujoulua. Ohjelma laadittiin 

aikaisempien vuosien mukaiseksi. Kajaanin seurakunnan 

tervehdyksen toi Antti Minkkinen ja mukana oli myös Parkinsonliiton Pohjois-Suomen 

aluetyöntekijä Jukka Tauriainen.  

Aikaisemmissa juhlissamme Hellä-Vappu Keränen on ilahduttanut yleisöä lausumalla 

pari runoa, mutta tällä kertaa Keräset eivät voineet tulla mukaan. Heli Karjalainen esitti 

muutamia omien jäsentemme kirjoittamia runoja ja korvasi Hellä Vapun esityksen 

omalla asiantuntevalla tyylillä.  

Yhdistyksen puheenjohtaja on pitänyt tapanaan kertoa pikkujouluyleisölle 

ajankohtaisia asioita. Lauri Järvinen piti jouluaiheisen tietokilpailun. Hänet 

palkittiin ahkeruudesta ja ammattitaitonsa tuomisesta talkootyön muodossa 

saunan ja sauna-alueen kunnostuksessa.  

Joululauluja laulettiin yhdessä. Jouluruoka oli perinteistä ja erinomaista ja 

maistui varmasti kaikkien suussa. Yhteinen linja-autokuljetus loi tunnelmaa 

matkantekoon. Siitä kiitokset kuljettajille.  

 

 

Yhdistyksen KEVÄTKOKOUS 

Kansanpirtillä ke 16.3.2022. klo 13.30. 

Sääntömääräiset asiat,  

sekä muut kokoukselle kuuluvat asiat. 

  

TERVETULOA! 

 
 

 

 

 

Kansanpirtin yhteiset joulumyyjäiset pidettiin marraskuussa. Kranssit ja muut jouluiset 
tuotteet sekä kuusenkerkkähillot ja -rieskat kävivät hyvin kaupaksi. 

 



  

Yhdistyksemme keilavuorot jatkuvat edelleen 

aina perjantaisin klo 12.00 – 13.00. Harjoitus tekee 

mestarin, kuten kuvassa Alpon pisteet näyttävät (210). 

Tervetuloa joukkoon! 

 

Ystävänpäivän KONSERTTI 

LauluMatka 
Kansanpirtillä 

Su 13.2.2022 klo 14 alkaen 
 

Esiintyjinä Kari Jokelainen ja Renne Karppinen 

Konsertin jälkeen 2 tuntia karaokea ja tanssia. 

Liput 20 euroa! 

 

TERVETULOA! 

 

 

Parkinson viikolla jaetaan tietoja sairaudesta. Taiteesta voi löytää apua sairauteen, 

josta ei voi parantua. Turina Tuvan myyntinäyttelyssä oli esillä yhdistyksemme sihteerin 

Sinikka Husa-Paakkarin taideteoksia. Hän kertoi, että taidetta tekemällä hän hoitaa 

mieltään, ja esimerkiksi väreissä näkyvät hänen mielialansa ja kipunsa. 

 

 

 

 

 

 

 

Retki Pikku-Syötteelle tehtiin syyskuussa ja matka taittui 

mukavasti linja-autolla. Mukana oli 26 yhdistyksen jäsentä ja 

ohjelma oli tiivis. Luennot käsittelivät kodin muutostöitä 

sairauden takia, sosiaaliturvaa, parkinsonin taudin lääkkeistä ja 

tulevista keinoista taudin helpottamiseksi. Iltaohjelma sisälsi 

vapaata seurustelua Pohjois-suomalasten kanssa 

karaokelaulun ja tanssin merkeissä. Syksyn ruska oli 

kauneimmillaan ja matkustajat olivat tyytyväisiä. Hotellin 

ruoka maistui erinomaiselta. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainulaatuinen tilaisuus savusaunomiseen 

Kevätkauden 

avajaiset saunalla 
ke 13.4.2022 

    

Kaiken kansan savusaunavuoro: 

- naiset klo 14 - 16 

- miehet klo 16 – 18 

Hinta 15 €/henkilö, sis. saunakahvin ja pullan, 

omat pyyhkeet. 

Myyjäiset, arpajaiset 

 



  

Parkinson / Neuro Kerho Ylä-Kainuu 
 

Kokoonnumme Palvelutalolle 
joka kuukauden viimeisenä maanantaina klo 12.00 

 
Kuhmon Parkinson kerho 

Kokoonnumme Tarinatuvalle 
joka kuukauden 3. torstai klo 13.00 

 
 
 
 
 

Sotkamo 
Turinatupa joka kuukauden 3. tiistai klo 11.00 ja 

keilaus parillisten viikkojen perjantaisin 
klo 11.00.  Yhteyshenkilö Pentti Heikkinen 

puh. 040 0886881 
 
 
 
 

Aivojumpparyhmät kevät 2022 
 

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

 
 

Tervetuloa 

Talkoolaisia oli mukana yli kolmekymmentä. Sitoutuminen, osaaminen, 

tietotaito ja vastuun kantaminen oli suurenmoista. Työt etenivät 

aikataulun mukaisesti, rakennustarvikkeiden saanti onnistui ja syyskuinen 

iltapäivä nautittiin yhdessä jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa 

työn tuloksista ja kauniista syyssäästä. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Katsaus vuoteen 2021 
PERUSKORJATTU SAUNA JA UUDISTETTU YMPÄRISTÖ 

Saunaremontti aloitettiin joulukuun puolivälissä 2020. Tarkoituksena oli 

kengittää sauna niin, että alin hirsikerros uusitaan.  Pian kävi ilmi, että lahoja 

hirsiä oli kolmen kerroksen verran. Vaihdettiin kolme kerrosta. Saunaa stailattiin 

myös pukuhuoneen osalta ja eteisen kaappi valmisteltiin tulevaan wc-käyttöön.  

 

 

 

 

 

 

Saunan ympäristöä ja piha-aluetta paranneltiin, uusi laituri rakennettiin 

entisen tilalle ja myös puustoa harvennettiin. Pihakalusteet ostettiin ja 

uusi grilli hankittiin entisen lisäksi. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Saunan siivoustalkoot 

Ma 2.5.2022 klo 9-15. 

Tehdään ympäristökin sieväksi. 

Tervetuloa kaikki mukaan! 

 

 

Parkinson-yhdistys on muuttanut … 

Toimistomme on sijainnut vuosikymmenen Kansanpirtin  

yläkerrassa, tosin keskeisellä paikalla ja vuokra on ollut edullinen. 

Olemme viihtyneet siellä.  

Kunnes havahduimme, että me vanhenemme ja olemme lähes kaikki jollakin 

tavalla huonokuntoisia ja sairaita. Emme kauan jaksa nousta portaita ainakaan 

isojen kassien kanssa.  

Niinpä huhu lähti liikkeelle, että etsimme esteettömiä tiloja käyttöömme.  

Sen seurauksena ja ystävien avustuksella löytyivät tilat uudelle 

toimipisteellemme.  Siis osoitteemme on Syväojankatu 3A 

87700 Kajaani (Pikku-Ketussa, lähellä Entrinkiä). 

 

Miten kirjaudun kotisivuille? 
 
Mene Googleen, kirjoita Kainuun Parkinson-yhdistys ry ja paina enter kimppa.yhdistysavain.fi)                 
Valitse Kainuun Parkinson-yhdistys ry ja paina enter ja kotisivut avautuvat 

 
ETUSIVULLA:   Ajankohtaista tietoa 
TAPAHTUMAKALENTERI: Kuukausittain (paina kuukauden nimeä, niin näet koko 

kuukauden tapahtumat) 
TAPAHTTUMAT: Tietoja yhdistyksen tapahtumista 
JÄSENTIEDOTTEET:  Uusin jäsentiedote, yhdistyksen säännöt ja vasemmalla 

puheenjohtajan tiedotteet 
LIITY JÄSENEKSI:  Jäsenasiaa 
KUVIA:  Kuvia tapahtumista 
SAUNA:   Kuvia ja saunan osoite 
YHTEYSTIEDOT:  Hallitus ja yhteystiedot 



  

TIISTAI: 
Ideasta – tuotteeksi 
alkaen 18.01.2022 klo 14.00 – 17.00 
toimistolla, joka toinen tiistai 
Tammikuussa:    18.1,  
Helmikuussa:      1.2, 15.2,  
Maaliskuussa:     1.3, 15.3, 29.3,  
Huhtikuussa:       12.4, 26.4,  
Toukokuussa:      10.5 ja 24.5 
 

  

TORSTAI: 
Boccia 
alkaen 13.01.2022 klo 13.00 – 15.00 
Kansanpirtti 
Tammikuussa:  13.1, 20.1, 27.1, 
Helmikuussa:    3.2, 10.2, 17.2, 24.2,  
Maaliskuussa:  3.3, 10.3, 17.3, 24.3, 31.3,  
Huhtikuussa:    7.4, 14.4, 21.4, 28.4,  
Toukokuussa:   5.5, 12.5 ja 19.5 
 
Syyskauden omavastuu 12 € 

 

  

PERJANTAI: 

Keilaus 

alkaen 14.01.2022 klo 12.00 – 13.00 
Puisto/Keilakeskus 
Tammikuussa:  14.1, 21.1, 28.1, 
Helmikuussa:    4.2, 11.2, 18.2, 25.2,  
Maaliskuussa:  4.3, 11.3, 18.3, 25.3,  
Huhtikuussa:    1.4, 8.4, 22.4, 29.4,  
Toukokuussa:   6.5, 13.5, 20.5 ja 27.5 
 
Omavastuu 4 € /kerta 
kengät 1,50 € 

 

YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT KEVÄÄLLÄ  2022  
 
TAMMIKUU 
Ke 19.01            Kuukausitapaaminen toimistolla klo 13.00 

 Tervetuloa tutustumaan uusiin toimitiloihin (Syväojankatu 3 A). 
 

Ti 25-27.1  Kylpylämatka Runnille ti 25. – to 27.1.2022 

HELMIKUU 
Su 13.02 Ystävänpäivän KONSERTTI LauluMatka  
 Kansanpirtillä klo 14. 
Ke 16.02 Kuukausitapaaminen toimistolla klo 13.00 
 
MAALISKUU 
Ke 02.03 Porinat toimistolla klo 13.00 
Ke 16.03 Kevätkokous ja kuukausitapaaminen 
 Kansanpirtillä klo 13.30 
 
HUHTIKUU 
Ke 13.4. Ainulaatuinen tilaisuus savusaunomiseen. 
 Kevätkauden avajaiset saunalla. 

  Naiset klo 14 – 16 ja    miehet klo 16 – 18. 
Ke 27.04 Kuukausitapaaminen toimistolla klo 13.00 
 
TOUKOKUU 
Ma 02.05.  Saunan siivoustalkoot klo 9-15 
Ke 11.05 Kuukausitapaaminen toimistolla klo 13.00 
 
KESÄKUU 
Ke 01.06 Kuukausitapaaminen saunalla klo 13.00 
Ke 15.06 Porinat saunalla klo 13.00 
 
HEINÄKUU 
Ke 13.07 Kuukausitapaaminen saunalla klo 13.00 
Ke 27.07 Porinat saunalla klo 13.00 
 
ELOKUU 
Ke 10.08 Kuukausitapaaminen saunalla klo 13.00 


