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1. Vuoden 2019 painopisteet

Valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö 
Parkinsonliitto ry on Parkinsonin tautia, essentiaalista 
vapinaa, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita lii-
kehäiriösairauksia sairastavien sekä heidän läheistensä 
etujärjestö. Liiton jäseninä on 20 alueellista Parkinson-
yhdistystä sekä valtakunnalliset Suomen Huntington- 
ja Suomen Dystonia-yhdistykset. Näiden alaisuudessa 
toimii 100 kerhoa ja vertaistukiryhmää.

Liiton toiminta perustuu liiton sääntöihin, arvoihin 
ja vuosien 2016–2020 strategiaan. Vuosina 2019–2020 
teemana on tieto ja tietoisuuden lisääminen. Vuonna 
2019 teema näkyi erityisesti viestinnässä.

Vuoden 2019 alussa liiton nimi lyheni Parkinson-
liitoksi ja uudet syysliittokokouksen vahvistamat liiton 
säännöt otettiin käyttöön. Vuoden lopussa eläköityi lii-
ton kuntoutuksen sihteeri ja Länsi- ja Sisä-Suomen jär-
jestösuunnittelija. Uusina työtekijöinä aloittivat Etelä-
Suomen ja Lounais-Suomen järjestösuunnittelijat sekä 
kuntoutusuunnittelija. 

Palvelutalo Suvituuli Oy:n kariuduttua aloitettiin 
Kiinteistö Oy Erityisosaamiskeskus Suvituulen reali-
sointiin liittyvät tunnustelut. Parkinsonliitolla ei nyky-
toiminnoilla ole sellaista käyttöä Suvituulen kiinteistöl-
lä, jolla se voi kattaa kiinteistöstä johtuvia kuluja.

Vuosikertomuksen rakenne mukailee vuosien 2016–
2020 strategisia painopisteistä, jotka ovat:

1. Vaikuttamistyö

2. Tiedon ja tietoisuuden lisääminen edus-
tamistamme sairausryhmistä

3. Vapaaehtoistyön ja vertaistuen ke-
hittäminen ja tukeminen

4. Kuntoutus

5. Yhteistyö – strategiset kumppanuudet

1.1. Ohjaus ja neuvonta
Ohjauksella ja neuvonnalla tuettiin sairastavia ja heidän 
läheisiään antamalla tietoa sairauksista ja kuntoutukses-
ta, vertaistuesta ja palveluiden saatavuudesta. Palveluille 
on kysyntää, ja yhteydenottoja tuli runsaasti puhelimit-
se ja sähköpostilla sekä henkilökohtaisina tapaamisina. 
Järjestösuunnittelijat, kuntoutussuunnittelijat, liikun-
tasuunnittelija ja hoitaja antoivat neuvontaa ja ohjausta 
liikehäiriösairauksia sairastaville ja ammattilaisille pu-
helimessa, chat-palvelussa, sähköpostissa ja henkilökoh-
taisilla käynneillä.

Ohjaus- ja neuvontatoiminnan arvioimiseksi kaikki 
saapuneet yhteydenotot kirjattiin ja analysoitiin henki-
lökunnan kesken. Yhteydenotot kirjattiin maalis- ja lo-
kakuiden ajalta ja määräksi tuli yhteensä 180, mikä on 
lähes kolminkertainen edelliseen toimikauteen verrat-
tuna (2018 63 kirjattua yhteydenottoa). Hoitajan vii-
koittaiseen neuvontapuhelimeen tuli arviolta 40 soittoa 
kymmenen kuukauden aikana.

Chat-palvelun kautta yhteydenottoja tuli eniten 
kevättalvella ja syksyllä, kesäkuukausina ja jouluna oli 
kaikkein hiljaisinta. Vuonna 2019 käytiin yhteensä 194 
chat-keskustelua.

Yhteydenotot käsittelivät laajasti liiton edustamiin 
liikehäiriösairauksiin ja harvinaisiin liikehäiriösaira-
uksiin liittyviä kysymyksiä: oireet, hoito ja itsehoito, 
lääkitys, tutkimukset ja uudet hoitomuodot. Lisäksi 
kysyttiin oireisiin liittyvistä teemoista, joita ovat esim. 
seksi-, parisuhde-, uni- ja nielemisongelmat, omaisen 
jaksaminen, kognitio-ongelmat, harhat, impulssikont-
rollihäiriöt ja yksinäisyys. Myös järjestötoimintaan ja 
vertaistukeen liittyviä yhteydenottoja tuli runsaasti. 

Vuonna 2016 aloitettu yhteistyö Neuroliiton Neu-
roneuvonnan ja 2017 alkaneen Neurologinen neu-
vomo -hankkeen avulla toteutettiin sosiaaliturva- ja 
palveluneuvontaa sekä annettiin vastauksia työelämä-
kysymyksiin liiton edustamille sairausryhmille ja hei-
dän läheisilleen.  Neuroneuvonta järjesti 2 tietopäivää 
liikehäiriösairauksia ja MS-tautia sekä harvinaisia neu-
rologisia sairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen 
Savonlinnassa (46 osallistujaa) ja Kajaanissa (50 osallis-
tujaa). Lisäksi järjestettiin sosiaaliturvaluentoja etäyh-
teyksien avulla.
Tietopäivät järjestettiin yhteistyössä eri sairaanhoitopii-
rien ja AbbVie oy:n kanssa. Essentiaalista vapinaa sairas-
taville suunniteltiin loppuvuodelle luentoa, mutta se ei 
toteutunut. Parkinsonliiton ylläpitämässä essentiaalista 
vapinaa sairastaville tarkoitetussa Facebook-ryhmässä 
oli vuoden lopussa 266 jäsentä. Lisäksi syväaivostimu-
laatiota käyttäville ja hoitoa harkitseville suunniteltiin 
enemmän tapaamisia, mutta ne siirrettiin seuraavalle 
toimikaudelle 2020.
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1.2. Ammattilaisten tiedonlisääminen 
2019
Raision Terveyskeskussairaalan hoito- ja kuntoutushen-
kilökunnalle pidettiin neuvontatilaisuus Parkinsonin 
taudista marraskuussa. Neuvontatilaisuuteen osallistui 
noin 20 hoito- ja kuntoutusalan ammattilaista sekä opis-
kelijaa. Koulutukseen osallistuneet toivoivat lisää tietoa 
henkisen ja psyykkisen tukemisen keinoista sekä siitä, 
miten sairaus vaikuttaa psyykeeseen. Lisäksi toivottiin 
tietoa lääkehoidosta sekä avustamisesta päivittäistoimin-
noissa. 

Toimintavuodelle suunniteltiin kahta vuonna 2014 
laadittuun eurooppalaiseen Parkinson-fysioterapiasuosi-
tukseen perustuvaa koulutusta (Turku ja Oulu) yhteis-
työssä Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa, mutta kou-
lutukset eivät toteutuneet vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi.

2. Vaikuttamistyö, tiedon ja 
tietoisuuden lisääminen

2.1. Vaikuttamistyö
Parkinsonliitto on edustamiensa liikehäiriösairauksien 
vahva asiantuntija. Toimintavuonna liitto teki vaikutta-
mistyötä seuraamalla sosiaali- ja terveysalalla tapahtuvia 
muutoksia ja tuomalla esiin liikehäiriösairauksia sairas-
tavien tarpeita mm. hoitoon ja kuntoutukseen liittyen.
Suomen hallitus ei saanut toimintavuonna sote- ja 
maakuntauudistusta toteutettua ja sen valmistelu kes-
keytettiin maaliskuussa. Uudistukseen liittyvät STEAn 
rahoittamat ja Sosten koordinoimat Järjestö 2.0 -hank-
keet saivat kuitenkin jatkaa toimintaansa vuoden 2020 
syyskuun loppuun. Esimerkkinä mainittakoon mm. 
Pohjois-Savon VEKE 2.0. -hanke, jossa Itä-Suomen jär-
jestösuunnittelija on ollut mukana.

Erilaiset yhteistyöverkostot ovat merkittäviä liiton 
tekemän vaikuttamis- ja edunvalvontatyön kannalta, 
ja niistä on tarkempi kuvaus tämän vuosikertomuksen 
kappaleessa 5. Verkostojen lisäksi Parkinsonliitto toimii 
erilaisissa valtakunnallisissa ja paikallisissa työryhmissä. 
Liitolla oli edustus esim. OYS:n erva-alueella toimivas-
sa valtakunnallisille järjestöille suunnatussa pohjoisen 
vammaisverkostossa. 

Liitto osallistui Suomen neurologisen yhdistyksen 
liikehäiriöjaoston kokoukseen omalla esittelyständil-
lään. Neurologipäiville liitto ei päässyt esittäytymään, 
mutta etenkin Parkinsonin tauti sai päivillä myönteistä 
näkyvyyttä, kun Vuoden nuori tutkija -palkinto myön-
nettiin Parkinsonin tautia tutkineelle neurologian eri-
koislääkäri Filip Scheperjansille. 

Parkinsonin taudin ensitieto-, tietopäivät ja jatkotietopäivät 
vuonna 2019 alueittain

Uni ja vireystila, parisuhde

seksuaalisuus, impulssikontrollihäiriöt

Läheiset & ystävät, vertaistuki, Parkinsonliitto ry, sopeutumis-

valmennus & alueelliset koulutukset, kommunikaatio, 

masennus, häpeä, pelot, kivut, keskittyminen, muisti, päihteet

Liikunta, toiminta-, fysio- & 

puheterapia, apuvälineet, 

tasapaino, hienomotoriikka

Työ, harrastukset, matkustaminen, 

ajokyky, aseenkantolupa, sosiaalietuudet

Esiintyvyys, mistä oireet johtuvat, 

motoriset & ei-motoriset oireet, taudin 

eteneminen, taudin hoito

Ravitsemus ja ruokailun ajoittaminen, 

ravitsemusterapia, nieleminen, laihtuminen, 

lihominen, vitamiinit, rauta

Hygienia, pukeutuminen, 

ummetus, virtsaaminen

FI-DUOD-190039/03.2019

TAVOITTEENI

Tiedän mitä sairauteni 

on ja miten sen kanssa 

voi elää

Hyvä toimintakyky
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Liiton kotisivuilla julkaistiin ns. Parkinson-talo, uusi 
työkalu, joka auttaa ammattilaisia ymmärtämään, mil-
laisia arjen haasteita Parkinsonin tautia sairastava koh-
taa. Talon sisältö on Parkinsonin taudin hoitoon pe-
rehtyneen hoitaja-asiantuntijatyöryhmän ja lääkeyritys 
AbbVien yhdessä laatima.

Maaliskuussa vietettävään lääkehoidon päivään osal-
listuttiin mediatiedotteella, jossa otettiin kantaa Fimean 
muuttuneeseen tulkintaan lääkkeiden erityiskorvatta-
vuudesta erään jäsenen omista kokemuksista nousseen 
case-esimerkin kautta. Turun Sanomat teki aiheesta nä-
kyvän uutisen.

Sairaaloiden vuodeosastoille suunniteltu tiedotus-
kampanja Parkinsonin taudin hoitoon liittyvistä erityis-
kysymyksistä ja oikea-aikaisesta lääkityksestä ei toteutu-
nut, sillä todettiin, että kampanjan toteutustapaa ja sen 
tehokkuutta pitää uudelleenarvioida.

Parkinson-päivänä 11.4. Tyksissä järjestettiin eden-
neen Parkinsonin taudin tietopäivät sekä luentotilai-
suus, joka striimattiin verkon kautta. Tilaisuudessa 
olivat aiheina mm. edenneen Parkinsonin taudin hoito-
vaihtoehdot sekä kognitiot ja Parkinsonin tauti. Tyksin 
tilaisuuden lisäksi alueilla järjestettiin runsaasti paikal-
lisia tapahtumia, joiden koordinoimisessa yhdistyksillä 
ja kerhoilla oli merkittävä rooli. Yhdistykset saivat myös 
käyttöönsä liiton tekemän Parkinson-viikon tiedotteen, 
jonka avulla ne lähestyivät paikallisia medioita saaden 
mukavasti näkyvyyttä ja jopa radiokuuluvuutta alueil-
laan.

Harvinaisten sairauksien päivän kunniaksi järjestet-
tiin Harvinaiset-verkoston koordinoima tietotori-tapah-

tuma yliopistollisten sairaaloiden yhteydessä. Liitolla ja 
sen alaisilla Suomen Dystonia- ja Suomen Huntington-
yhdistyksillä oli edustus osassa tapahtumista. Liitto vai-
kuttaa harvinaisasioissa pitkälti Harvinaiset-verkoston 
kautta.

Liitto oli mukana lausunnossa laaturekistereillä vai-
kuttavampia ja tasa-arvoisempia terveydenhuollon pal-
veluita. Laaturekisterit ovat avainroolissa vaikuttavan 
ja yhdenvertaisen terveydenhuollon kehittämisessä. Ne 
ovat tulevaisuusinvestointeja, joihin alkaneella hallitus-
kaudella tulee investoida. 

2.2. Viestintä
Luotettavan ja ajantasaisen viestinnän avulla liitto pyr-
kii osaltaan edistämään sairastuneiden hyvää hoitoa, 
kuntoutusta ja arkiselviytymistä.  Tietoa liikehäiriösai-
rauksista, niiden hoidosta ja sairastavien erityistarpeista 
liitto välitti eri viestintäkanavia hyödyntäen jäsenistön 
lisäksi sairastuneiden hoito- ja palveluverkostoille, yh-
teistyökumppaneille ja suurelle yleisölle. Viestintää teh-
tiin vuodelle 2019 asetetun tiedon ja tietoisuuden lisää-
minen -teeman mukaisesti.

Liiton viestintään vaikutti merkittävästi viestinnässä 
tapahtunut henkilöstömuutos edellisen viestintävastaa-
van jäätyä eläkkeelle ja uuden aloitettua vuoden 2018 
lopulla. Muutos näkyi ulospäin mm. siten, että kaikki 
toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet eivät toteutu-
neet, mutta sen sijaan tehtiin useita muita muutoksia ja 
uudistuksia ja etenkin lehden sekä sähköisen viestinnän 
kehittämiseen panostettiin.

Harvinaisia tehtiin näkyväksi helmikuussa 2019, maailmanlaajuista harvinaisten sairauksien päivää vietettiin kuun lopussa.
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sekä jaettiin ajankohtaista tietoa, esimerkiksi lehtiar-
tikkeleita ja uusimpia tutkimuskatsauksia. Sosiaalisessa 
mediassa tuotiin myös esille liiton päivittäistä toimintaa 
ja työntekijöitä. Facebookiin postauksia tehtiin viikoit-
tain, poikkeuksena heinäkuu.

Liitolle hankittiin toimintavuonna mediaseuranta-
työkalu Meltwater. Mediaseurannan avulla liiton hen-
kilökunnalla on parempi käsitys siitä, missä sähköisissä 
medioissa ja sosiaalisen median kanavissa käsitellään lii-
kehäiriösairauksia, liiton toimintaa tai muita ajankoh-
taisia asioita, jotka ovat jäsenistön tai liiton toiminnan 
kannalta oleellisia. Mediaseurantaan tulleita artikkeleita 
ja tutkimuskatsauksia jaettiin liiton Facebook-kanavassa.

Parkinsonliitto oli mukana Soveltavan liikunnan 
SoveLi ry:n organisoimassa järjestöjen Instagram-pos-
tausringissä. Ringissä mukana olevat järjestöt tekivät 
vuorollaan liikunta-aiheisia postauksia, joihin muut 
järjestöt sovitun mukaisesti reagoivat aktiivisesti tykkää-
mällä ja kommentoimalla. Tavoitteena oli saada posta-
uksille lisänäkyvyyttä Instagramissa. Järjestöjen tekemä 
yhteistyö oli myönteinen kokeilu, joka poiki lisää seu-
raajia Instagramiin etenkin mukana olleista järjestöistä 
ja niiden sidosryhmistä. 

Sosiaalisen median tilien aktivoiminen lisäsi uusien 
seuraajien määrää, mutta Facebookin seuraajissa ei pääs-
ty 1500 seuraajan tavoitteeseen. Muille kanaville ei ollut 
vielä määritelty varsinaisia seuraajatavoitteita vuodelle 
2019, sillä postaaminen oli vuoden alussa vielä hyvin al-
kutekijöissä. Kaikki kasvu oli orgaanista eli postauksille 

Toimintavuosi alkoi liiton nimenmuutoksella, logon 
päivittämisellä ja siitä viestimisellä eri sidosryhmille, 
kun liiton nimi muuttui Suomen Parkinson-liitto ry:stä 
muotoon Parkinsonliitto ry. Peruslogon lisäksi käyttöön 
otettiin liikehäiriösairaiden asialla -sloganilla varustettu 
logo tarkentamaan liiton toimintakenttää kaikkien lii-
kehäiriösairaiden etujärjestönä.

Viestinnässä pyrittiin lisäämään harvinaisten saira-
usryhmien ja essentiaalisen vapinan näkyvyyttä ja siten 
luomaan tasapainoa liiton edustamien eri liikehäiriösai-
rauksien välille tietoisuuden lisäämisessä. Konkreettise-
na muutoksena mainittakoon liiton julkaiseman leh-
den kokema muodonmuutos, jonka seurauksena lehti 
sai uuden nimen ja visuaalisen ilmeen sekä muokatun 
rakenteen. Ensimmäinen liikehäiriösairauksien erikois-
lehti Hermolla julkaistiin keväällä 2019 korvaten neu-
rologisen Parkinson-postia aikakauslehden. 

Toinen lehteen liittyvä merkittävä muutos oli sähköi-
sen näköislehden perustaminen. Hermolla-lehti ilmes-
tyy sähköisenä noin kuukausi printtilehden ilmestymi-
sen jälkeen. Näin tietoa liikehäiriösairauksista saadaan 
levitettyä laajemmalle, mutta jäsenillä säilyy edelleen 
lehden lukuoikeus ensimmäisenä. 

2.2.1. Sosiaalinen media
Sähköistä viestintää kehitettiin myös aktivoimalla lii-
ton sosiaalisen median kanavia, erityisesti Facebookia 
ja Instagramia. Sosiaalisen median avulla mainostettiin 
kotisivuilla olevia materiaaleja, kuten videoita ja uutisia 
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2.2.3. Medianäkyvyys
Mediatiedotteita lähetettiin vuoden aikana kolme, ja ne 
ajoittuivat lääkehoidon päivälle, Parkinson-viikolle ja 
Dystonia-päiville. Lisäksi lähetettiin yksi yhteistiedote 
yhdessä Neuroliiton ja KK-Verven kanssa Neuropisteen 
toimintaan liittyen. 

Parkinson-viikon alla tehty tiedote toimitettiin 
Parkinson-yhdistyksille suomen- ja ruotsinkielisenä, 
ja tiedotteen avulla yhdistykset lähestyivät paikallisia 
medioita. Parkinson-viikon aikana Parkinsonin tautia 
käsiteltiin paikallisissa lehdissä ja radiossa molemmilla 
kielillä. 

Liiton ja sen edustamiin sairausryhmiin liittyvä ko-
konaismedianäkyvyys (liiton kotisivut, sosiaalinen me-
dia, lehdistö) kasvoi 249,5 % vuoteen 2018 verrattuna. 
Suurelta osin luku selittyy liiton omalla aktiivisuudella 
erityisesti sosiaalisessa mediassa.

2.2.4. Jäsenviestintä
Liitto viesti jäsenyhdistyksilleen ja niiden alla toimiville 
kerhoille omalla sähköisellä kirjeellä, Välittäjällä, 5 ker-
taa vuoden aikana. Toinen käytössä olevan sisäisen vies-
tinnän kanava on yhdistysten extranet Kompassi, jonka 
sisällöt päivitettiin ja rakennetta muutettiin käyttäjäys-
tävällisemmäksi. 

Neljästi vuodessa ilmestyvään Hermolla-lehteen pe-
rustettiin oma palsta yhdistysten tuleville tapahtumille, 
ja lehdessä julkaistiin myös jäsenten tuottamia sisältöjä. 
Liiton henkilökunta puolestaan kirjoitti jäsenyhdistys-
ten jäsenlehtiin ajankohtaisista teemoista. 

ei ostettu maksettua näkyvyyttä. Sosiaalisessa mediassa 
tavoitettiin erityisesti työikäisiä, sillä iältään Parkinson-
liiton tyypillinen seuraaja oli Facebookissa 45–54-vuo-
tias ja Instagramissa 35–44-vuotias.

Sosiaalisen median aktivointi lisäsi osaltaan myös 
liikennettä liiton kotisivuille. Suosituimpia sisältöjä 
kotisivuilla ovat sairauksista kertovat sivut. Kotisivuilla 
nähtiin selvästi myös kävijämäärien nousua joka ker-
ran, kun mediassa mainitaan jokin liikehäiriösairaus. 
Myös kotisivuillamme olevat videot saivat 11 704 näyt-
tökertaa.

2.2.2. Uutiskirjeet
Toimintavuonna lähetettiin kuusi sähköistä uutiskir-
jettä. Uutiskirjeen markkinointitoimenpiteet jäivät re-
surssien puutteen vuoksi vähäisiksi, minkä vuoksi myös 
tilaajien määrän nousu pysyi vähäisenä. 700 tilaajan ta-
voitteeseen ei päästy. Tilaajista 63 % aukaisi kirjeen ja 
18,5 % lukijoista avasi linkit.

Ammattilaisille suunnatun uutiskirjeen perustami-
nen päätettiin siirtää vuodelle 2020 kotisivu-uudistuk-
sen yhteyteen. 
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2.2.5. Muu viestintämateriaali
Huntington- ja dystonia-oppaiden suunnittelu- ja päi-
vitystyö aloitettiin, mutta loppuunsaattaminen siirtyi 
vuodelle 2020. Parkinsonin taudin ja lewynkappale-
taudin aiheuttamia kognitio-ongelmia käsittelevä opas 
julkaistiin keväällä 2019. Järjestöesite uusittiin, ja siitä 
tehtiin sekä suomen- että ruotsinkieliset versiot. Myös 
omaistoiminnan esite tehtiin suunnitellusti. 

Järjestön tuki sairastuessa -video ei toteutunut, sillä 
sen tekeminen päätettiin siirtää myöhempään ajankoh-
taan. Sen sijaan kotisivuille lisättiin uusia videoita tai 
videotallenteita mm. liikehäiriösairaiden omatoimisesta 
kotijumpasta, Musiikki, rytmi ja liike -koulutuksesta, 
Huntingtonin taudin perinnöllisyydestä, Parkinsonin 
taudin impulssikontrollin häiriöistä sekä linkkejä mui-
den tahojen tekemiin liikehäiriösairauksia koskeviin vi-
deoihin. 

Yhdistysten ja kerhojen toiminnan sekä vapaaehtoisten 
tukeminen ovat liiton toiminnan keskeinen osa. Vuo-
den aikana tavoitettiin runsaasti vapaaehtoisia ja jäseniä 
sekä heidän läheisiään eri alueilla. Liiton järjestösuun-
nittelijat osallistuivat 68 yhdistys- ja kerhotapahtu-
maan, joissa he kohtasivat liikehäiriösairaita ja heidän 
läheisiään koko Suomen alueella Sodankylästä Helsin-
kiin. Haasteita toimikaudella 2019 aiheutti vajaus hen-
kilöstöresursseissa, sillä kaksi aluetta oli osan vuodesta 
ilman omaa järjestösuunnittelijaa.
Sairastuneiden tiedonsaantia ja vertaistukea edistettiin 

osallistumalla hoitotahojen ja eri verkostojen järjestä-
miin tilaisuuksiin ja toimintaan. Järjestöluennoista suu-
rin osa suunnattiin Kelan kuntoutuskurssilaisille. Sidos-
ryhmäyhteistyötä tehtiin pääasiassa valtakunnallisten ja 
alueellisten verkostojen kanssa. (taulukko alla)

Liikuntavastaavien, kerhovetäjien, omaisryhmien 
yhteyshenkilöiden ja kokemustoimijoiden koulutus 
järjestettiin Kuortaneella 4.6.–6.6.2019. Koulutukseen 
ilmoittautui 37 vapaaehtoista. Alueellisia koulutuksia 
ei järjestetty vuonna 2019 järjestösuunnittelijoiden va-
jauksen vuoksi. Järjestösuunnittelijat vierailivat omien 

Maakunnat Lapin ja Poh-
jois- ja Keski-
Pohjanmaan 
ja Kainuun 
maakunnat

Pohjois-Kar-
jalan, Poh-
jois- ja Etelä-
Savon sekä 
Keski-Suomen 
maakunnat

Etelä-Poh-
janmaan, 
Pohjanmaan, 
Pirkanmaan ja 
Kanta-Hämeen 
maakunnat

Etelä-Karjalan, 
Kymenlaakson, 
Päijät-Hämeen 
ja Uudenmaan 
maakunnat

Varsinais-
Suomen, 
Satakunnan ja 
Ahvenanmaan 
maakunnat

Yhteensä

Yhdistys- ja ker-
hokäynnit

27 5 10 16 9 68

Järjestöluennot 6 19 3 2 2 32

Sidosryhmäyhteistyö 18 13 34 6 28 99

Arvio 2019 tavoi-
tetuista ihmisis-
tä yhteensä

1368 1349 1200 1013 1093 6023

3. Vapaaehtoistyö ja vertaistuki

3.1. Koulutukset ja vapaaehtoisten tukeminen
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3.3. Kokemustoiminta
Porissa järjestettiin syksyllä uudistetun kokemustoimin-
nan perusohjelman mukainen koulutus, josta valmis-
tui Parkinsonliitolle yksi uusi kokemustoimija. Liiton 
järjestösuunnittelija oli yksi kouluttajista. Joulukuussa 
kaikille liiton kokemustoimijoille lähetettiin kysely ha-
lukkuudesta ja pystyvyydestä jatkaa tehtävässään sekä 
kartoitettiin, mille alueille uusia kokemustoimijoita tar-
vitaan eniten. Kokemustoimijoita on nyt yhteensä 23, 
mutta liikehäiriösairauksien etenevästä luonteesta joh-
tuen yritämme saada jatkossa 1–2 osallistujaa jokaiseen 
valtakunnalliseen koulutukseen. 

Kyselystä kävi ilmi, että toisilla kokemustoimijoilla 
on vankka yhteistyö yhden alueensa oppilaitoksen kans-
sa ja lukuisia toimeksiantopyyntöjä vuodessa. Toisilla ei 
ole pyyntöjä ollenkaan ja he kaipaavat tukea kontaktien 
muodostamiseen. Myös vertaistukea kaivataan. Muuta-
ma kokemustoimija osallistui liiton järjestämään vapaa-
ehtoisten koulutukseen Kuortaneella.

3.4. Omaistoiminta 
Omaisten vertaistukitoiminta vakiintui ja vuoden lo-
pussa 9 ryhmää oli toiminnassa ja Facebookissa kolmas 
omaisryhmien vastuuhenkilöiden koulutus suunnitel-
tiin alkavan vuoden loppupuolella, mutta henkilöstö-
vajauksen vuoksi koulutus siirtyi seuraavaan vuoteen. 
Liitto on yksi Omaishoidon verkoston 20 toimijasta. 
Verkoston tavoitteena on yhteistyötä vahvistamalla vai-
kuttaa omaishoidon kehittämiseen ja omaishoitoperhei-
den aseman parantamiseen.

alueidensa yhdistysten ja kerhojen tilaisuuksissa vaih-
televasti. Syyskuussa liiton toiminnanjohtaja ja viestin-
tävastaava osallistuivat Suomen Dystonia-yhdistyksen 
järjestämille Dystonia-päiville. 

Maaliskuussa järjestettiin verkkokoulutus yhdistys-
ten mallisäännöistä, samoin liiton henkilökunta pe-
rehdytti uudet jäsenrekisterinhoitajat etäyhteyksien 
avulla. Puheenjohtaja- ja sihteeripäivät pidettiin Mik-
kelissä lokakuussa. Osallistujia oli 18 yhdistyksestä yksi 
tai useampi vapaaehtoinen. Yhdistysten extranetille ää-
nestettiin uusi nimi puheenjohtaja- ja sihteeripäivillä. 
Nimeksi tuli Kompassi, ja sen sisältö päivitettiin ajanta-
saiseksi vuodenvaihteessa. 

3.2. Vertaistukihenkilötoiminta
Vertaistukihenkilötoiminta oli pitkälti samankaltaista 
kuin aiempina toimikausina: vuonna 2019 Parkinsonlii-
tossa toimi 21 vapaaehtoista vertaistukihenkilöä, joista 
20 jatkaa vapaaehtoisena. Vertaistukihenkilöihin otet-
tiin yhteyttä monen aiheen tiimoilta. Haastavat puhe-
lutilanteet liittyivät soittajien sensitiivisiksi kokemiin ai-
heisiin, mielenterveysongelmiin ja päihteidenkäyttöön. 
Vuonna 2019 moni vapaaehtoinen vertaistukihenkilö 
ilmoitti kaipaavansa toisten vertaistukihenkilöiden ta-
paamista. Valtaosa vapaaehtoisista kokivat auttamisen 
mahdollisista haasteista huolimatta mielekkääksi, tär-
keäksi ja palkitsevaksi, ja he olivat erittäin sitoutuneita 
toimintaan.

Yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivät pidettiin 16–17.10. 2019 Mikkelissä.
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5381

877

55 35 2

Jäsenmäärät sairausryhmittäin

3.5. Harvinaistoiminta
Valtakunnallisesti toimivien Suomen Dystonia- ja 
Huntington-yhdistysten kanssa jatkettiin hyvää ja ak-
tiivista yhteistyötä. Järjestösuunnittelijat vierailivat eri 
dystonia-vertaistukiryhmässä ja osallistuivat Dystonia-
yhdistyksen vuosikokoukseen. Molempia yhdistyksiä 
avustettiin myös viestinnässä eri tavoin. Hyksin Harvi-
naissairauksien yksikön johtoryhmässä Harvinaiset-ver-
kostoa edusti Stefan Taubert, joka on ollut aktiivinen 
myös Dystonia-yhdistyksessä.

Parkinsonliiton edustajana Harkko-työryhmässä eli 
Harvinaiset-verkoston kokemusedustajaraadissa toimi 
Saija Ristolainen-Kotimäki Suomen Huntington-yhdis-
tyksestä. Hän osallistui harvinaisten sairauksien kansal-
lisen ohjelman valmisteluun ja ajoi erityisesti läheisten 
osallistamista hoitoon, sillä monet harvinaiset sairaudet 
ovat periytyviä ja koskettavat sairastuneen lähipiiriä. 
Parkinsonliitto osallistui kansallisen ohjelman lausun-
tokierrokselle, ja korosti myös läheisten huomiointia 
ohjelmassa.

3.6. Jäsenyhdistysten jäsenet 
Jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenmaksujen perintä ovat lii-
ton tarjoamia tärkeitä tukitoimia jäsenyhdistyksille. Yh-
distysten jäsenrekisterihoitajille ja muille rekisterinkäyt-
täjille pidettiin päivityskoulutus keväällä Tampereella. 
Jäsenrekisterin käyttöönotto- ja tietosuojakoulutuksia 
jatkettiin yhdistyksien uusille jäsenrekisterihoitajille 
etäyhteyksien avulla.

Toimintavuoden 2019 aikana liiton jäsenyhdistyk-
siin liittyi 763 jäsentä, joista potilasjäseniä oli 652 ja 
muita 110. Liiton jäsenyhdistyksissä 844 henkilön jä-
senyys päättyi.

3.7. Lomatoiminta
Liitto järjesti 9 liikehäiriösairaille ja heidän omaisilleen 
suunnattua lomajaksoa yhteistyössä Maaseudun terve-
ys- ja lomahuollon kanssa. Kohderyhmiä olivat omatoi-
miset aikuiset, apua tarvitsevat aikuiset, omaishoitajat 
sekä omaishoitajat ja hoidettavat yhdessä. Yhden loman 
teemana oli luonto. Omaishoitajille suunnattu mini-
loma jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi. 

Vertaisohjaajien löytäminen lomajaksoille on ollut 
hankalaa, sillä sopimuksen mukaan vain omaishoitajan 
ja hoidettavan lomalle voi osallistua kaksi vertaisohjaa-
jaa. Monille vertaisohjaajille osallistumisen ehtona on 
puolison tuleminen mukaan lomalle.
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3.8. Liikunta
Liikuntatyön tavoitteena oli innostaa kaikkia liikehäi-
riösairauksia sairastavia ja heidän läheisiään liikkumaan 
monipuolisesti ja innostaa sairastavia jatkamaan alueel-
lista yhteistyötä kerho- ja yhdistystoimijoiden kanssa 
sekä verkostoitumaan muiden vammaisjärjestöjen kans-
sa. Liikuntakyselyn (2019) mukaan alueilla on liikuttu 
aktiivisesti ja monipuolisesti: on ollut uusia lajikokeilu-
ja, tehty yhteistyötä yhdistysten ja paikallisten kerhojen 
sekä muiden alueellisten toimijoiden kanssa.

3.8.1. Keinot
Ohjaus-ja neuvontatyötä tehtiin verkon lisäksi puheli-
mitse, sähköpostitse sekä henkilökohtaisten tapaamis-
ten muodossa. Puhelimitse ja sähköisesti tapahtuvat yh-
teydenotot lisääntyivät selvästi vuoden lopussa.

Koulutuksia toteutettiin verkkomuotoisina ja ma-
teriaalia tuotettiin liikuntakyselyssä esille tulleiden 
toiveiden pohjalta: rytmi- ja liikuntakoulutus tammi-
kuussa sekä keilailuun liittyvä kaksiosainen koulutus 
helmikuussa, jossa aloittelijoille ja pidempään keilan-
neille olivat omat osionsa. Aiheena olivat tekniikka ja 
kehonhallinta sekä -huolto. Loppuvuodesta järjestettiin 
myös verkkomuotoinen koulutus Euroopan Parkinson-
ohjeistuksista, jossa käytiin läpi liikuntaosion uudet 
suositukset.   

Liiton vapaaehtoistoimijoille järjestettiin koulutus-
ta Kuortaneella, missä oli mukana myös yhdistysten ja 
kerhojen liikunnan vapaaehtoistoimijoita (8). Teemana 
oli verkostoituminen ja vertaiskokemusten vaihto.  

Parkinsonliitto osallistui syksyllä UKK-instituutin 
Elintapapilottiin, jonka tavoitteena oli selvittää liike-
mittari-älypuhelin-pilvipalvelujärjestelmän toimivuutta 

liikuntaneuvonnassa eri kohderyhmillä. Hakijoita ker-
tyi yhteensä 92, joista valittiin osallistujat rekrytointi-
tilaisuuksiin Tampereelle (21) ja Turkuun (18). Hank-
keen toteutti UKK-instituutti Parkinsonliiton ja neljän 
muun järjestön kanssa STEA-hankkeena.  

Jäsenistöä kannustettiin osallistumaan tarjolla ole-
viin valtakunnallisiin teemapäiviin tai itse järjestämään 
yksin tai yhteistyössä teeman mukaista ohjelmaa alueil-
laan. Kerhot harjoittelivat syksyn 2019 aikana omia ver-
sioitaan Baila con Parkinsonin suunnittelemasta samba-
koreografiasta tarkoituksena kuvata esityksensä osana 
Parkinson-viikon juhlistamista. Liikuntakyselyn (2019) 
mukaan yhteistyö on lisääntynyt muiden yhteistyötaho-
jen kanssa sekä Parkinson-yhdistysten ja -kerhojen välil-
lä vuodesta 2018. 

Vapaaehtoistoimijoille suunniteltiin vuodeksi 2020 
teematarjotin, johon on kerätty jokaiselle kuukaudelle 
toiminnallisia ja teemallisia vinkkejä kerhotapaamisia 
varten. Teematarjottimen aiheista on toivottu työväli-
nettä useaan otteeseen esim. vapaehtoisten koulutuk-
sissa. Teematarjottimen tarkoituksena on helpottaa ker-
honvetäjien vapaaehtoistyötä ja tuoda heille uusia, myös 
liikunnallisia, ideoita kerhokokoontumisia varten. Tee-
matarjotin korvaa aikaisemmin suunnitellun vinkkika-
lenterin, jonka tarkoitus oli tuoda vinkkejä istumisen 
tauottamiseksi kerhotapaamisissa. 

Parkinson-liiton keilailun mestaruuskisat 2019 to-
teutettiin Seinäjoella yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan 
Parkinson-yhdistyksen kanssa. Suunnittelu ja yhteistyö 
sujuivat yhdistyksen kanssa päämäärätietoisesti, luotet-
tavasti ja innostuneesti. Tunnelma oli kisoissa iloista, 
innostunutta ja kannustavaa. Osallistujia oli eri puolelta 
Suomea. 

Rytmi- ja liikuntakoulutus videoitiin 
tammikussa 2019.
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ja sähköpostin kautta tulleita liikunnallisia viestejä ja 
toiveita kirjattiin ylös toimenpiteitä varten. Vuoden 
lopulla kerättiin yhdistysten/kerhojen ja liikunnan va-
paaehtoistoimijoilta tietoa alueilla toteutuneesta liikun-
nasta ja toiveita tulevan vuoden koulutuksista ja liikun-
tamateriaaleista. Liikuntatoimikunnan verkkokokous 
pidettiin kerran vuoden aikana ja tarvittaessa yhteyttä 
pidettiin sähköpostitse ja puhelimitse. 

3.8.2. Tulokset ja vaikutukset 
Liikehäiriösairauksia sairastavat ovat motivoituneet liik-
kumaan monipuolisesti ja innostuneita kokeilemaan 
uusia sekä herättelemään vanhoja hyviä ja helppoja lii-
kuntamuotoja vapaaehtoistoiminnassaan. Monet ovat 
myös huomanneet, että liikuntaa voi harrastaa lähellä 
ja pienin panostuksin. Koulutukset ja ohjaaminen ovat 
löytämässä uusia muotoja verkon kautta toteutettuna. 
Ohjaus, tiedottaminen sekä vertaistoiminnan tuoma 
kannustus innostavat sairastuneita ja heidän läheisiään 
sekä kerhoja ja yhdistyksiä liikkumaan ja liikuttamaan. 
Yhteistyö eri alueiden Parkinson-kerhojen/yhdistysten 
välillä toimii hyvin. Lisäksi yhteistyö on lisääntynyt sel-
västi myös muiden vammaisjärjestöjen kanssa. 

Sekä omaehtoisessa että järjestetyssä liikunnassa pai-
notettiin helposti saavutettavia ja matalan kynnyksen 
liikuntamuotoja. Yhdistykset ja kerhot ovat järjestäneet 
liikuntaa ja toimintaa esim. oman alueensa lähiluonnos-
sa, esteettömillä reiteillä. Mielenkiintoa löytyi kokeilla 
sovellettuja, perinteisiä sisälajeja ulkona ja lähiliikunta-
vaihtoehdot koettiin mielekkääksi pitkien matkustamis-
ten välttämiseksi.

Liikuntalahjakorttiarvonnalla ja vuoden liikuttajayh-
distyksen valinnalla kannustettiin jäsenistöä liikkumaan 
ympäri vuoden ja yhdistyksiä sekä kerhoja aktivoitu-
maan liikunnan järjestämisessä.

Liikuntakortteja, myös sähköisiä, palautettiin aiem-
pia vuosia enemmän ja liikunnan harrastaminen oli ol-
lut monipuolista ja säännöllistä. Liikuntakorttinsa pa-
lauttaneiden kesken suoritetulla arvonnalla ja vuoden 
liikuttajayhdistyksen valinnalla kannustettiin jäsenistöä 
liikkumaan ympäri vuoden ja yhdistyksiä sekä kerhoja 
aktivoitumaan liikunnan järjestämisessä. Vuoden liikut-
tajayhdistykseksi valittiin Mikkelin Parkinson-yhdistys, 
josta palautui eniten liikuntakortteja. Vuoden liikut-
tajaksi valittiin Jyväskyläläinen Kari Asikainen, joka 
omalla innostuneella esimerkillään on kannustanut jä-
senistöä liikkumaan.

Seurantaa ja arviointia tehtiin keräämällä koulutuk-
sista suulliset ja kirjalliset palautteet, joilla pyritään ke-
hittämään toimintaa eteenpäin. Neuvontapuhelimeen 

Parkinsonliiton keilailun mestaruuskisat järjestettiin Seinäjoella 12.4.2019.



14 Parkinsonliiton vuosikertomus 2019

4. Kuntoutustoiminta

4.1. Sopeutumisvalmennuskurssit
Sopeutumisvalmennuskurssien järjestäminen liikehäi-
riösairaille ja heidän läheisilleen on ollut Parkinsonlii-
ton yksi keskeinen tehtävä. Liitto järjesti kursseja avo-
, laitos- ja verkkomuotoisina pyrkimyksenä tavoittaa 
kohderyhmää ja mahdollistaa kursseille osallistuminen 
asuinpaikasta riippumatta. Kursseja järjestettiin myös 
yhteistyössä Neuroliiton kanssa. Uudenlaisten kuntou-
tustapojen kehittäminen palveli Parkinsonliiton jäsen-
ryhmien hyvinvointia.  

”Sain elämän voimia elää täysillä elämää”

“Saan suhteuttaa oman sairastamiseni 
oikeisiin mittasuhteisiin” 

Parkinsonliitto järjesti valtakunnallisia sopeutumisval-
mennuskursseja Parkinsonin tautia, dystoniaa, Hun-
tingtonin tautia ja muita harvinaisia liikehäiriösairauk-
sia sairastaville ja heidän omaisilleen. Kurssit järjestettiin 
ympäri Suomea. Kurssit olivat pääosin avomuotoisia. 
Itä- ja Pohjois-Suomessa järjestettyihin kursseihin sisäl-
tyi pitkien välimatkojen vuoksi majoitus omavastuulla. 

“Opin, etten ole ongelmineni kanssa yksin, opin, 
että kannattaa pyrkiä olemaan itsensä herra, 
opin, ettei haaveilemista kannata lopettaa”

Hiljattain Parkinson-diagnoosin saaneiden (2 kurssia) 
ja yli kolme vuotta Parkinsonin tautia sairastaneiden (4 

kurssia) ja heidän läheistensä kursseja oli peruskurssien 
lisäksi myös teemallisina. Teemat olivat luontoliikunta, 
puhe ja hengitys, musiikki ja ryhmäliikunta. Kurssit jär-
jestettiin myös pitkään Parkinsonin tautia sairastaneille, 
Parkinson plus -oireyhtymää sairastaville, dystoniaa sai-
rastaville (2) ja heidän läheisilleen sekä stimulaatiohoi-
toa käyttäville ja sitä harkitseville.  

“Hyviä uusia ystävyyssuhteita” 

“Positiivisempi mieli, sairaus vain 
 yksi osa elämää”

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena oli edistää 
osallistujien hyvinvointia antamalla tietoja ja taitoja itse-
hoidon edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena oli tukea omien 
voimavarojen löytämistä ja vahvistamista elämänlaadun 
sekä toimintakyvyn parantamiseksi. Kursseilla etsittiin 
keinoja arjen haasteisiin yhdessä vertaisten ja asiantun-
tijoiden kanssa. 
Suunnitelluista kursseista Huntington-kurssi peruuntui 
vähäisen hakijamäärän vuoksi. Myös tilalle suunniteltu 
Huntingtonin taudin sairastumisriskissä olevien vertais-
tapaaminen peruuntui hakijoiden puutteen vuoksi. Ver-
taistapaamiseen suunniteltu perinnöllisyyslääkäri Marja 
Hietalan luento taudin perinnöllisyydestä toteutettiin. 
Luentoa kuulemassa Suvituulessa kuntoutuksen henki-
lökunta mukaan lukien noin 10 henkilöä.  Luento myös 
tallennettiin materiaaliksi kotisivuillemme.

Kohderyhmä Kurssit Osallistujat 

Parkinsonin tautia sairastavat ja läheiset 11 158 (55 läheistä)

Dystoniaa sairastavat 2 23 (2 läheistä)

Parkinson plus oireyhtymää sairastavat 1 14 (6 läheistä)

Parkinsonin tautia ja dystoniaa sairastavat 1 10

Parkinsonin tautia, dystoniaa ja es-
sentiaalista vapinaa sairastavat stimu-
laatiohoitoa käyttävät ja läheiset

1 16 (4 läheistä) 2 keskeytti

yhteensä 16 221
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Tanssiin taikaa -kurssi Suvituulessa 2019, kurssilla etsitiin moti-
vaatiota itsehoitoon musiikin ja tanssin avulla.

Kurssien osallistujamäärän tavoite oli 259. Kursseil-
le osallistui 154 kuntoutujaa ja 67 läheistä (yhteensä 
221 hlöä). Kurssien siirtyminen Turun Suvituulitalosta 
eri puolille Suomea ja samalla kurssimuodon muuttu-
minen internaattimuotoisesta pääsääntöisesti avo/päi-
väkursseiksi on ollut haaste kurssien markkinoinnille. 
Tämä on varmasti osaltaan vaikuttanut hakijamäärän 
laskuun ja tavoitellun osallistujamäärän alittumiseen. 

Kurssit rahoitettiin STEAn kohdennetulla avustuk-
sella ja Opintokeskus Sivikseltä saatavalla opintorahoi-
tuksella. Majoituksen sisältävillä kursseilla yöpyjien 
omavastuu oli 20€/kurssipäivä. 

Kaikilta kurssien osallistujilta pyydettiin sekä kirjal-
linen että suullinen palaute. Kaikille kurssien osallistu-
jille tehtiin seurantakysely kuusi kuukautta kurssin jäl-
keen. Kursseilta saatu palaute on ollut hyvää ja etenkin 
vertaistuki koettiin kurssin parhaana antina. Kurssien 
järjestäminen ympäri Suomen ja siten niiden toteutu-
minen lähempänä kurssilaisia koettiin pääasiassa posi-
tiivisena. 

4.2. Ensitietopäivät
Ensitietopäiviä äskettäin Parkinsonin taudin diagnoosin 
saaneille ja heidän läheisilleen järjestettiin 2 Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin toiminta-alueella Suvituuli-
talossa, ja niihin osallistui 33 sairastavaa ja 23 läheistä. 
Ensitietopäivät rahoitettiin pääasiassa sairaanhoitopiirin 
maksusitoumuksilla.

4.3. Yhteistyökurssit
Neuroliiton kanssa järjestettiin viisi avomuotoista kurs-
sia. Kurssit koettiin antoisaksi eikä sairastavien eri diag-
nooseilla ollut vaikutusta kurssin sisältöön tai koettuun 
vertaistukeen. Taulukossa on kurssit tarkemmin eritel-
tynä osallistujamäärineen. 

 ”Sain uusia näkökulmia. 
Oma toimintatapa ei ole ollut paras mahdolli-

nen.Tähän opettelen muutosta”

“Toisten omaisten kokemuksista, 
en olekaan yksin!”

Suunnitelluista yhteistyökursseista peruuntui 3 hakijoi-
den puutteen vuoksi: Tahdolla ja taidolla-kurssi Kuo-
piossa, Pitkää ikää ja hyviä vuosia -kurssi Pudasjärvellä 
sekä Työn ja opiskelun pyörteissä -verkkokurssi.  

Teema Kohderyhmä Kurssit Kokoontumiset hlömäärä/kurssi

Otetta elämään –voimavarakurssi, Loimaa Parkinson/ MS tai harnes 1 5 x 3h 3 (yhteensä 6)

Mänttä Parkinson/ MS tai harnes 1 8 x 3h 3 (yhteensä 10

Tahdolla ja taidolla-parikurssi, Oulu Parkinson/ MS tai harnes 1 3 x 5h 8 (yhteensä 12)

Kehon ja mielen voimavarat, Kotka, Parkinson/ MS tai harnes 1 4 x 5h 6 (yhteensä 12

Lieksa Dystonia, MS, harnes 1 3x5 h 6 (yhteensä 8)



16 Parkinsonliiton vuosikertomus 2019

tämiä käyntejä kertyi 15, Liedon kunnan lähettämänä 
asiakkaan käyntejä 6 ja itsemaksavan asiakkaan käyntejä 
6. Asiakaskäyntejä oli yhteensä 27.  
Avopalveluna jatkui edelleen Turun seudun Parkinson-yh-
distyksen tilaama allasterapiaryhmä (yhteensä 28 kertaa). 

5.1. Kansalliset kumppanit
Neurologisten vammaisjärjestöjen (NV) yhteistyön pai-
nopiste on siirtynyt STEAn toiveesta NV-yhdistysten 
alueellisen yhteistyön tukemiseen. NV-toiminnan ra-
hoitus on pienentynyt huomattavasti sillä perustelulla, 
että toiminta ei erotu tarpeeksi kunkin jäsenjärjestön 
perustehtävästä. Rahoittaja näkee kuitenkin tarpeen 
järjestöjen paikallistason yhteistyön tukemiselle ja ver-
taistoiminnan saatavuudelle. Parkinsonliitto on kan-
nustanut yhdistyksiään ja niiden alaisia kerhoja yhteis-
työhön toisten neurologisten vammaisjärjestöjen kanssa 
tiedottamalla mahdollisuudesta hakea NV:ltä avustusta 
paikallisten yhteistyötapahtumien järjestämiseen. Järjes-
tösuunnittelijat ovat osallistuneet oman alueensa NV-
aluetapaamisiin ja tapahtumiin. 

Harvinaiset-verkosto aloitti uuden strategian valmis-
telun toimikautena 2019. Verkoston vuoden kohokohta 
oli Harvinaisten päivän tapahtumat helmikuussa, johon 
osallistui liiton työntekijöitä. Harvinaisten sairauksien 
kansallinen ohjelma valmistui vuonna 2019, joka oli 
myös ohjelman ensimmäinen toimeenpanovuosi. Par-
kinsonliitto osallistui ohjelman valmisteluun osallistu-

5. Yhteistyö – verkostoissa vaikuttaminen

malla ohjelman lausuntokierrokselle keväällä 2019.
Liiton kokemustoiminnalle nimettiin syksyllä uusi 

vastuuhenkilö. Hän osallistui työpajaan, jossa arvioitiin 
Kokemustoimintaverkoston tekemää uutta peruskoulu-
tuksen mallia. Suunnitelmana on panostaa seuraavana 
vuonna 2021 enemmän kokemustoimintaan ja osal-
listua aktiivisesti uusien kokemustoimijoiden koulut-
tamiseen sekä Kokemustoimintaverkoston järjestämiin 
tilaisuuksiin. 

Järjestösuunnittelijat ohjasivat kolme Metropolian 
AMK:n, yhden Turun AMK:n ja yhden HUMAK:n 
opinnäytetyön. Opinnäytetöiden otsikot olivat:

• Essentiaalista vapinaa sairastavien ihmisten tuen 
tarpeet, Karppinen & Kovalainen

• Essentiaalista vapinaa sairastavan tuen tarve, 
Rantakari & Rautiainen

• Huntingtonin tautia sairastavien omaisten tuen 
tarpeet, Matero & Puttonen

4.4. Avofysioterapia
Liiton tuottamat avofysioterapiapalvelut siirtyivät toi-
mintavuoden toukokuussa Neuroliiton, Parkinsonliiton 
ja KK-Verve Oy:n yhteisomistuksessa olevaan Neuro-
piste Oy Turkuun. 
Toukokuun loppuun asti liitto toteutti avofysioterapia-
palveluja kaikille edustamilleen ryhmille. TYKS:n lähet-
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Liitosta ei osallistuttu EPDAn marraskuussa Lon-
toossa pidettyyn vuosikokoukseen.

EPDAn omaishoitajille tarkoitettu tutkimus kään-
nettiin englannista suomeksi ja sitä jaettiin omaisjäse-
nille. Kyselyn tuloksista ei ole vielä tullut tietoa liittoon.

5.4. Hankkeet
STEAn Paikka auki -ohjelman rahoituksella on liit-
toon palkattu järjestöassistentti liiton keskustoimistoon 
järjestötoiminnan avustaviin tehtäviin. Paikka auki 
-avustusohjelman tarkoituksena on edistää vaikeasti 
työllistyvien henkilöiden työllistymistä sekä heidän työ-
elämävalmiuksiaan ja jatkotyöllistymismahdollisuuksi-
aan. 

Verkkosova II -hankerahoitus oli suunniteltu vuosil-
le 2017–2018, mutta jatkui ensin kevään 2019 ja rahoi-
tuksen riittäessä loppujen lopuksi marraskuun loppuun 
asti. Verkkokursseja suunniteltiin kaksi vuodelle 2019 
(1 työkykyteemainen ilta-aikaan ja 1 omaisille päivä-
aikaan), mutta käytännössä verkkokursseja toteutettiin 
kolme: keväällä 1 Avaimia työssä jaksamiseen -verkko-
kurssi ensimmäistä kertaa pelkästään Parkinsonliiton 
kohderyhmille (työelämässä mukana olevat Parkinso-
nin tautia ja dystoniaa sairastavat), kun aikaisemmat 
ovat olleet yhteistyöverkkokursseja Neuroliiton kanssa, 
1 verkkokurssi Parkinsonin tautia sairastaville sekä syk-
syllä uutena verkkokurssi pelkästään liikehäiriösairaiden 
läheisille.

Työkykyteemaisen kurssin kahdeksasta hakijasta yksi 
peruutti kurssille haun huonon ajankohdan vuoksi ja 
yksi peruutti osallistumisen kurssin alussa samasta syys-
tä, joten kurssilaisia oli kuusi, kolme naista ja kolme 
miestä. Parkinson-verkkokurssille valittiin 18 hakijan 
joukosta seitsemän osallistujaa, neljä naista ja kolme 
miestä. Läheisten kurssille oli 13 hakijaa, joista kaksi 
peruutti hakunsa/osallistumisensa ja kurssille osallistui 
seitsemän osallistujaa. Kaikki läheisten verkkokurssin 
osallistujat olivat naisia, joiden puoliso (mies) sairastaa 
Parkinsonin tautia, yhdellä Parkinson plus -epäily.

• Parkinsonliitto: vertaistuki sopeutumisvalmen-
nuskurssin jälkeen – vertaistuen pysyvyys ja sen 
muodot kuusi kuukautta kurssin jälkeen, Kaste 

& Krokberg

• Parkinsonliitto: vertaistuki sopeutumisvalmen-

nuskurssin jälkeen – vertaistuen pysyvyys ja sen 

muodot kuusi kuukautta kurssin jälkeen, Kaste 

& Krokberg

• Yhdistysten vaikuttamistoiminnan kehittämi-

nen: miten Parkinsonliitto ry voi tukea jäsen-
yhdistyksiään paikallisen vaikuttamistoiminnan 
kehittämisessä?, Laivamaa

Yhteistyö opintokeskus Siviksen kanssa jatkui, ja 
vuonna 2019 liitossa käytettiin 647 opintojakso-tuntia. 
Parkinsonliitto sai Sivikseltä tukitunteja myös ammatilli-
seen koulutukseen ja yhdistysten vertaisopintojaksoihin.

5.2. Yhteistyö Aivoliiton ja Neuroliiton 
kanssa
Aivoliitto, Neuroliitto ja Parkinsonliitto olivat sopineet 
liittojen palvelutoiminnan yhteistyöstä. Vuoden 2019 
alussa Palvelutalo Suvituuli Oy:n toiminta keskeytettiin 
Aivoliitto ry:n sanoutuessa irti palvelutalotoiminnan 
vaatimista Suvituulen majoitustilojen perusparannus-
korjauksista. Neuropiste Oy:ssä Neuroliitto ja Parkin-
sonliitto ostivat Aivoliiton omistusosuuden ja uudeksi 
yhtiökumppaniksi tuli KK-Verve Oy. Neuropiste Turku 
avattiin keväällä 2019.

Liitto on tiiviisti mukana STEAn Suomi 100 -avus-
tuksella rahoitettavassa ja Neuroliiton hallinnoimassa 
Neuroneuvomo-hankkeessa (2017–2020), joka tukee 
neurologisesti sairaita työelämän kysymyksissä. Vuosi 
2019 oli viimeinen vuosi, jolloin Aivoliitto oli mukana 
hankkeen ohjausryhmässä, vuonna 2020 tilalle tulee Ai-
vovammaliitto ja neuvonnan kohderyhmä laajenee. 

5.3. Kansainväliset yhteistyöverkostot
Pohjoismaisen Parkinson-neuvosto (Nordiskt Parkin-
sonråd) kokoontui toukokuussa Malmössä. Kokouk-
sessa vahvistettiin pohjoismaista Parkinson-yhteistyötä 
sekä saatiin tietoa lääkekannabiksesta ja Ruotsissa teh-
tävistä Parkinson-tutkimuksista. EPDAn (Euroopan 
Parkinson-liiton) uusi pääsihteeri Russel Patten keskus-
teli neuvoston pyynnöstä EPDAn toiminnasta, sillä Par-
kinson-neuvosto on useaan otteeseen esittänyt kritiikkiä 
EPDAn toiminnan demokraattisuutta kohtaan.
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6. Liiton jäsenet ja henkilöstö

6.1. Hallinto- ja henkilöstöasiat
Liiton uusien sääntöjen mukainen liittokokous pidet-
tiin 13.4. Oulussa. Liittohallitus kokoontui vuoden 
aikana kuusi kertaa ja kokousti kerran sähköpostin vä-
lityksellä.

Liiton palveluksessa oli tilikauden viimeisenä päi-
vänä 15 henkilöä, joista kaksi jäi vuoden viimeisenä 
päivänä eläkkeelle. Järjestötoiminnassa työskenteli 11 
henkilöä ja kuntoutustoiminnassa neljä henkilöä. Hen-
kilöstön keski-ikä oli 47 vuotta.

Työterveyspalvelut hankittiin Suomen Terveystalo 
Oy:n työterveyspalveluilta. Liitolla on käytössä päivi-
tetty työsuojelutoimikunnan laatima työsuojelun toi-
mintaohjelma.

6.1.1 Talous
Liiton toiminnan päärahoitus tulee STEAn myöntä-
mistä avustuksista. Yleisavustukseen ja sopeutumisval-
mennustoimintaan kohdennettuun A-avustukseen sekä 
hankkeisiin oli toimintavuonna käytettävissä yhteensä 
924 755. Liiton liikuntatoimintaan saatiin Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä avustusta 16 000 €. Varainhan-
kinnan ja palvelutuotannon tuotot ja muut tulot oli-
vat 290 903 €. Toimintavuoden kokonaiskulut olivat 
1 326 642 €, josta henkilöstökulujen osuus oli 51 %.

Toimintavuonna jäsenjärjestöt saivat liiton hakema-
na kohdennettua STEA-avustusta yhteensä 63 116 €. 

6.1.2. Toimitilat
Liiton keskustoimisto sijaitsee Suvituulitalossa, joka on 
Parkinsonliiton (40 %) ja Aivoliiton (60 %) omistama 
kiinteistö Turun kaupungissa. Liitto on vuokrannut 
toimistotilat järjestöjen yhteistiloista järjestösuunnitte-
lijoiden työhuoneiksi Helsingissä (Neuroliitto), Tampe-
reella (Neuroliitto), Kuopiossa (Majakka/Technopolis) 
ja Oulussa (Kumppanuuskeskus).

 6.1.3. Valvonta
Toiminnan ja talouden valvonta tapahtuu Parkinsonlii-
tossa sisäisenä ja ulkoisena valvontana. Sisäistä valvon-
taa tekee liittohallitus, jonka tehtävänä on valvoa, että 
toiminnassa noudatetaan olemassa olevien lakien, sää-
dösten ja liiton sääntöjen lisäksi sisäisiä ohjeita. 

Liittohallitukselle raportoidaan säännöllisesti toi-
minnasta ja taloudesta neljännesvuosittain. Ulkoisen 
valvonnan osina ovat tilintarkastus ja rahoittajien (STM 
ja OKM) valvonta. Tilintarkastusyhteisö Pricewater-
houseCoopers Oy / KHT Seppo Repo toteuttaa liiton 
tilintarkastuksen ja STEAlle sen edellyttämän tarkas-
tuksen, josta he laativat tilintarkastusraportin. Valvira ja 
Aluehallintovirasto valvovat osaltaan liiton avofysiotera-
piapalveluja.

Pohjoismainen Parkinson-neuvosto kokoontui Ruotsin Skånessa 13.–15.5. Kokouksessa olivat edustettuina Suomen lisäksi 
Färsaaret, Islanti, Norja, Ruotsi ja Tanska.
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6.2. Liiton jäsenet
Botnia Parkinsonförening rf
Etelä-Kymen Parkinson-yhdistys ry
Etelä-Pohjanmaan Parkinson-yhdistys ry
Kainuun Parkinson-yhdistys ry
Kanta-Hämeen Parkinson-yhdistys ry
Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry
Kuopion Parkinson-yhdistys ry
Lapark Lahden seudun Parkinson-yhdistys ry
Lappeenrannan Parkinson-yhdistys ry
Mikkelin Parkinson-yhdistys ry
Pohjois-Karjalan Parkinson-yhdistys ry
Pohjois-Kymen Parkinson-yhdistys ry
Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys ry
Porin Seudun Parkinson-yhdistys ry
Päijät-Hämeen Parkinson-yhdistys ry
Rauman seudun Parkinson ry
Suomen Dystonia-yhdistys ry
Suomen Huntington-yhdistys ry
Tampereen Parkinson-yhdistys ry
Turun seudun Parkinson-yhdistys ry
Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry
Vaasan seudun Parkinson-yhdistys ry

Jäsenyhdistyksiä yhteensä 22, joissa jäseniä oli 7777

 
Parkinson-potilasjäseniä 5348

Muu liikehäiriösairaus -potilasjäseniä 67
Essentiaalinen vapina -potilasjäseniä 7
Dystonia-potilasjäseniä 892
Huntington-potilasjäseniä 35
Omais- ja muita jäseniä 1428
 
Parkinsonliiton henkilöjäsenet 12

Kunniapuheenjohtaja 1
Teräväinen Heikki
Kunniajäseniä 7
Gordin Ariel 
Hosike-Punta Leena      
Korva Timo 
Lehikoinen Heimo          
Marttila Reijo                 
Ovaskainen Antero        
Viinikangas Teuvo                                                      
 
Parkinson-kannattajajäsenet 4

AbbVie Oy  
Nordicinfu Care AB        
Oy GE Healthcare Bio-Sciences AB
sekä 1 henkilöjäsen

LIITTOHALLITUS VUONNA 2019        liite 1.

Puheenjohtaja   Markku Partinen 
Varapuheenjohtaja  Tuija Vuorinen, erosi tehtävästä omasta pyynnöstä 14.4.2019
        
Varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä

Varsinainen  Taina Lehtinen, Suomen Dystonia-yhdistys 
Vara   Veijo Lehtonen, Suomen Dystonia-yhdistys         
Varsinainen  Esko Myllylä, Turun seudun Parkinson-yhdistys 
Vara   Antti Reinikainen, Turun seudun Parkinson-yhdistys
Varsinainen  Seppo Nieminen, Uudenmaan Parkinson-yhdistys
Vara   Anneli Vuoristo Salonen, Uudenmaan Parkinson-yhdistys 
Varsinainen  Matti Nykänen, Kuopion Parkinson-yhdistys
Vara   Timo Korhonen, Mikkelin Parkinson-yhdistys  
Varsinainen  Juha Rinne, Turun seudun Parkinson-yhdistys 
Vara   Valtteri Kaasinen, Turun seudun Parkinson-yhdistys 
Varsinainen  Ritva Roine, Keski-Suomen Parkinson-yhdistys
Vara   Jari Hämäläinen, Uudenmaan Parkinson-yhdistys
Varsinainen  Olof Thesslund, Pohjois-Kymen Parkinson-yhdistys
Vara   Ritva Kallioniemi, Etelä-Kymen Parkinson-yhdistys 
Varsinainen  Teuvo Viinikangas, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys
Vara   Osmo Kaikuvuo, Tampereen Parkinson-yhdistys 

Esittelijä ja sihteeri, toiminnanjohtaja Hanna Mattila
Tilintarkastus  PricewaterhouseCoopers Oy / KHT Seppo Repo 
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Henkilöstö vuonna 2019         liite 3.

Keskustoimisto

Hallinto

 Hanna Mattila, toiminnanjohtaja 

 Birgit Kaartovuori, talousvastaava

 Emmi Nuppula, viestintävastaava

 Päivi Niemi, viestintäassistentti

 Leena Kataja, jäsensihteeri     30.8.2019 alkaen vuorotteluvapaalla

 Aino Vainio, jäsensihteeri     sijainen 30.8.2019 alkaen

Aluetoimistot

Oulu   Jukka Tauriainen, järjestösuunnittelija: Lappi, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa ja Kainuu

Kuopio  Annukka Tuovinen, järjestösuunnittelija: Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi

Helsinki  Reetta Siltanen, järjestösuunnittelija: Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

        1.9.2019 alkaen

Tampere  Lyyli Heikkinen, järjestösuunnittelija: Pirkanmaa, Kanta-Häme, Pohjanmaa sekä Etelä-Pohjanmaa

Turku   Milla Roos, järjestösuunnittelija: Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa sekä ruotsinkieliset alueet  

        5.8.2019 asti 

  Tytti Svetloff     1.10.2019 alkaen

Hankkeet                      

 Laura Jussila, projektityöntekijä

 Verkkosova II – projekti     30.11.2019 asti

 Aino Vainio, järjestöassistentti

 Nuoren palkkaaminen – hanke    28.8.2019 asti

 Ella Pienimäki, järjestöassistentti

 Nuoren palkkaaminen – projekti    1.9.2019 alkaen

Kuntoutus 

 Hannele Hyppönen, kuntoutuksen sihteeri

 Laura Jussila, kuntoutussuunnittelija   1.12.2019 alkaen

 Taina Piittisjärvi, kuntoutussuunnittelija/liikuntasuunnittelija

 Pia Vierimaa, kuntoutussuunnittelija

Huomionosoitukset vuonna 2019        liite 2.

Parkinsonliiton kultainen ansiomerkki

Kauhanen Paavo, Kuopio

Parkinsonliiton hopeinen ansiomerkki

Etelä-Kymen Parkinson-yhdistys

Hansén Riitta                       

Hartikka Marja                    

Penttinen Kyösti                 

Sakki Eero     

 

Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys

Tyni Martti    

Saari Oiva     

Paavola Jussi 

Annala Pauli  

Lappeenrannan Parkinson-yhdistys 

Raimo Soini

Botnia Parkinsonförening

Wingren Carl-Eric               

Ståhlberg Gertrud               

Häggkvist Britta                  

Förars Hjördis   

                 

Vaasan seudun Parkinson-yhdistys

Karjala Jouko 

Vuorinen Tuija

Einola Tuula

Kytömäki Raimo

Vaaranmaa Alli

 

Uudenmaan Parkinson-yhdistys

Åström Harri

Latvio Terttu 

Latvio Esa     
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Parkinsonliitto ry:n liittohallituksen nimeämät toimikunnat ja edustukset 2019  
             liite 4.

Liiton toimikunnat ja edustukset vuonna 2019

Toimikunnan nimi Päätehtävä  

Työvaliokunta 2019 Liittohallituksen 
kokousten valmistelu

Puheenjohtaja: liiton puheenjohtaja, professori Markku 
Partinen 
Sihteeri: toiminnanjohtaja Hanna Mattila 
Jäsenet: varapuheenjohtaja Tuija Vuorinen, 14.4.2019 asti

Toimitusneuvosto Jäsenlehden suuntaviivat Puheenjohtaja: liiton puheenjohtaja, 
professori Markku Partinen,Sihteeri: viestintävastaava, päätoi-
mittaja Emmi Nuppula (liitto) 
Jäsenet: Professori Juha Rinne, toimittaja Kari Rissa 
ja päätoimittaja/toiminnanjohtaja Hanna Mattila

Liikuntatoimikunta 2019–2020 Liiton liikunta- 
toiminnan kehittäminen

Puheenjohtaja: Tommi Vasankari, 
UKK-instituutin johtaja, lääketieteen tohtori 
Johanna Rahikainen, Dystonia-yhdistyksen liikuntavastaava 
Seppo Lähteenmäki, Tampereen Parkinson-yhdistys 
Henna Ala-Risku,Etelä-Pohjanmaan Parkinson-yhdistyksen 
liikuntavastaava 
Jukka Tauriainen, järjestösuunnittelija, Parkinsonliitto 
Taina Piittisjärvi, kuntoutus- ja liikunta-
suunnittelija, Parkinsonliitto

Omaistoimikunta Omaistoiminnan  
kehittäminen, 
läheistään hoitavien 

Toimikunnan toiminta jää tauolle.

Sisäinen tarkastaja 2019 Tositteiden tarkastus Liittohallituksen jäsen Esko Myllylä

Kiinteistöosakeyhtiö EOK  
Suvituulen yhtiökokous 2019

 Liittohallituksen jäsen Esko Myllylä 

Kiinteistöosakeyhtiö EOK 
Suvituulen hallitus 2019

 Toiminnanjohtaja Hanna Mattila (puheenjohta-
ja), varalla liittohallituksen jäsen Esko Myllylä

Palvelutalo Suvituuli Oy  Toiminnanjohtaja Hanna Mattila, hallituksen puheenjohtaja 
Puheenjohtaja Markku Partinen, liiton yhtiökokousedustaja

Neuropiste Oy  Toiminnanjohtaja Hanna Mattila,hallituksen vara-puheenjoh-
taja, Puheenjohtaja Markku Partinen, 
hallituksen jäsen ja liiton yhtiökokousedustaja

Toimintakeskus Kouluranta 
ry:n hallitus 2018–2019

 Paavo Kauhanen, Kuopion Parkinson-yhdistys

Aspa-säätiö rs hallitus 2018–2019  Toiminnanjohtaja Hanna Mattila, 
varalla järjestösuunnittelija Milla Roos

Maaseudun Terveys- ja loma-
huolto ry hallitus 2018–2019

 Toiminnanjohtaja Hanna Mattila

Suomen Omaishoidon 
verkosto työvaliokunta

 Toiminnanjohtaja Hanna Mattila, varalla 
järjestösuunnittelija Annukka Tuovinen

Vanhustyön keskusliitto ry  
2018–2021

Valtuuston varajäsen Toiminnanjohtaja Hanna Mattila
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VSSHP:n eettinen 
toimikunta 2017–2020

Maallikkojäsen Toiminnanjohtaja Hanna Mattila

Suomen Aivot ry 2018–2020 Liiton edustaja Puheenjohtaja, prof. Markku Partinen, 
hallituksen jäsen ja sihteeri toiminnanjohtaja Hanna Mattila

Soveltava Liikunta Soveli ry  Kuntoutus- ja liikuntasuunnittelija Taina Piittisjärvi

Suomen Sosiaali ja  
Terveys SOSTE ry

Valtuuston varsinainen 
jäsen 2018–2021 

Toiminnanjohtaja Hanna Mattila

Harvinaiset-verkosto Liiton edustaja Järjestösuunnittelija Milla Roos, Tytti Svetloff

HARKKO-työryhmä Liiton edustaja Saija Ristolainen-Kotimäki

Nordiskt Parkinsonråd Liiton edustajat Puheenjohtaja Markku Partinen ja 
toiminnanjohtaja Hanna Mattila

EPDA European Parkinson’s 
Disease Association

Liiton edustajat Puheenjohtaja Markku Partinen ja 
toiminnanjohtaja Hanna Mattila

Liittohallituksen perustamat toimikunnat voivat tehdä esityksiä toimikunnan tehtäväalueeseen liittyvistä asioista 
liittohallitukselle liiton strategian linjaukset huomioiden. Toimikuntien muistiot liitetään liittohallituksen pöytä-
kirjaan.
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Keskustoimisto
PL 905, 20101 Turku 

Käyntiosoite: Suvilinnantie 2, 20900 Turku
vaihde (02) 2740 400

kuntoutus (02) 2740 418
parkinsonliitto@parkinson.fi

www.parkinson.fi


