
Jäsenyys kannattaa
Autamme sinua tietämään enemmän

PARKINSONIN TAUTI

HUNTINGTONIN TAUTI

ESSENTIAALINEN VAPINA

MUUT LIIKEHÄIRIÖSAIRAUDET

DYSTONIA



Parkinsonliitto ry edustaa liikehäi-
riösairauksia sairastavia ja heidän  
läheisiään. 

Liikehäiriösairaudet ovat neurolo-
gisia sairauksia, joiden tyypillisiä 
oireita ovat nimensä mukaisesti 
erilaiset liikehäiriöt kuten vapina, 
tahattomat liikkeet, jäykkyys ja 
tasapaino-ongelmat. Niihin liittyy 
myös ei-motorisia oireita.

Suomessa on arviolta 
• 50 000 essentiaalista vapinaa

• 16 000 Parkinsonin tautia

• 5 000 dystoniaa

• 200 Huntingtonin tautia sairasta-
vaa ja heidän lisäkseen sairastu-
misriskissä olevia.

Lisäksi on muita harvinaisia liike-
häiriösairauksia, kuten PSP, MSA, 
CBS ja FTD. 

Liikehäiriösairaiden asialla

Neuvontapalvelut löydät  
www.parkinson.fi/palvelut

Chat-ikkuna aukeaa  
parkinson.fi-sivuilla. Viestin 
voi myös jättää päivystysajan 
ulkopuolella. 

Neuvontapuhelin 020377667

Voit myös seurata toimintaamme 
somessa.

Vastaamme kysymyksiisi 

Jäsenyytesi avulla liitto
• kehittää ja tarjoaa sopeutumista 

tukevia kursseja liikehäiriösairail-
le ja heidän läheisilleen

• tuottaa tietomateriaalia kuten 
oppaita, videoita ja liikehäiriösai-
rauksien erikoislehteä

• järjestää tietopäiviä sairastuneille 
ja heidän läheisilleen

• tekee näkyväksi sairastuneiden 
palvelutarpeita ammattilaisille ja 
päättäjille

• toimii liikehäiriösairauksien 
parhaana asiantuntijana 
yhteiskunnassa



Jäsenyys kannattaa

Liiton jäseninä on paikallisia Parkinson-yhdistyksiä ja valtakunnalli-
set Suomen Dystonia-yhdistys, Suomen Huntington-yhdistys sekä 
Essentiaalinen vapina ry. Liittymällä yhdistyksen jäseneksi saat yh-
distyksen tarjoamien palveluiden lisäksi liiton palvelut. Saat vertais-
tukea ja tietoa omasta tai läheisesi sairaudesta ja samalla tuet liiton 
tekemää työtä liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi.

Saat
• Tervetuloa jäseneksi -tietopaketin
• maksuttoman liikehäiriösairauksien erikoislehden Hermolla 

neljä kertaa vuodessa
• yhdistyksesi palvelut kuten infotilaisuudet ja aktiviteetit
• tukea vertaisiltasi
• neuvoja sairauteen, sosiaaliturvaan ja liikuntaan liittyen 
• tietoa sopeutumista tukevista kursseista sekä tuetuista 

lomista
• yhteistyökumppaniemme tarjoamat jäsenedut

Jäseneksi liittymällä sinäkin voit auttaa ja tulla autetuksi. 
Liittyminen on helppoa. Täytä sähköinen lomake osoitteessa  
www.parkinson.fi/tule-mukaan/jaseneksi tai käytä ohessa olevaa 
liittymislomaketta, jonka postittaminen on sinulle maksutonta.

www.parkinson.fi



paikalliseen Parkinson-yhdistykseen 

Suomen Huntington-yhdistykseen
Suomen Dystonia-yhdistykseen

ILMOITTAUDUN JÄSENEKSI

sukunimi                      etunimi

osoite

postinumero ja -toimipaikka 

puhelin                                  sähköposti

syntymäaika                                       äidinkieli

Suostun antamaan henkilötietoni yhdistyksen/liiton jäsenrekisteriin. Tietojani ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

päivämäärä                 allekirjoitus

 ¨ Parkinson
 ¨ Dystonia, diagnoosi ________________
 ¨ Huntington
 ¨ Essentiaalinen vapina
 ¨ Muu liikehäiriösairaus (esim. PSP, MSA, P+) _____________________

Diagnoosivuosi ________

Tietosuojaseloste luettavissa www.parkinson.fi/tule-mukaan/jaseneksi

 ¨ omainen
 ¨ kannattaja
 ¨ yhteisö

JÄSENLAJI

Mikäli yhdistyksen nimi ei ole tiedossa, liitetään jäsen asuinkuntaansa lähinnä 
toimivaan yhdistykseen.

Yhdistyksen nimi

En halua lehteä ilmaisena jäsenetuna.

Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksestä riippuen (15–35 euroa).

Essentiaalinen vapina ry
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Parkinsonliitto ry

Tunnus 5007642

00003 Vastauslähetys

Taita tästä



Parkinsonliitto ry on liikehäiriösairauksia sairasta-
vien ja heidän läheistensä valtakunnallinen etujär-
jestö. Liitto tekee työtä parantaakseen Parkinsonin 
tautia, essentiaalista vapinaa, erilaisia dystonioita, 
Huntingtonin tautia ja muita harvinaisia liikehäi-
riösairauksia sairastavien sekä heidän läheistensä 
hyvän elämän edellytyksiä. Vuonna 1984 perus-
tettu liitto tarjoaa mm. sopeutumista tukevia 
kursseja ja neuvontapalveluja. Liitolla on 23 jäsen-
yhdistystä, joiden alla toimii lähes 100 kerhoa ja 
vertaistukiryhmää. 

Parkinsonliitto ry
Käsityöläiskatu 4 A 

20100 Turku 
p. 02 2740 400 

parkinsonliitto@parkinson.fi 
www.parkinson.fi


