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Parkinson työssä -verkkopalvelu avautuu lokakuun alussa
*Verkkopalvelu työikäisille Parkinsonin tautia sairastaville ja heidän työyhteisöilleen avaa sivunsa
1.10.2012.*
*Vapaaehtoisille blogin kirjoittajille kirjoittajakoulutusta Helsingissä.*

Maaliskuun lopulla käynnistyi kaksivuotinen Parkinson työssä -hanke, joka on Uudenmaan
Parkinson-yhdistyksen ja Suomen Parkinson-liiton yhteistyöprojekti. Hanke saa tukea Rahaautomaattiyhdistykseltä. Hankkeessa työskentelee Suomen Parkinson-liiton osa-aikaisena
työntekijänä projektisuunnittelija Anna-Maria Salonen.
Hanke tuottaa verkkopalvelun, joka on suunnattu Parkinsonin tautia sairastaville työikäisille,
heidän läheisilleen ja työnantajilleen. Verkkopalvelu tarjoaa tietoa, vuorovaikutusta ja
mahdollisuuksia osallistua sisällön tuottamiseen. Tavoitteena on parantaa Parkinsonia sairastavien
työikäisten työssäjaksamista ja sitä kautta pidentää heidän työuriaan. Lisäksi toivomme
verkkopalvelun lisäävän vuorovaikutusta niin sairastuneiden työikäisten kesken kuin
sairastuneiden ja työnantajien välillä ympäri Suomen.
Verkkopalveluun kootaan tietoa muun muassa Parkinsonin taudista, työssäjaksamisesta,
tukimahdollisuuksista ja osatyökyvyttömyyseläkkeestä. Tavoitteena on lisätä työnantajien
tietoisuutta Parkinsonin taudista, sitä sairastavien työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa
työntekoa sairaudesta huolimatta.
Sivustolle tulee myös vapaaehtoisten kirjoittajien ylläpitämiä blogeja, joissa kirjoittajat jakavat
ajankohtaista tietoa Parkinsonin tautiin ja työelämään liittyvistä teemoista. Blogeja voi myös
kommentoida rekisteröitymällä sivuston käyttäjäksi. Rekisteröitymällä pääsee myös vaihtamaan
ajatuksia sivuston keskustelupalstalla.
Verkkopalvelun tuotanto on käynnistynyt ja se julkaistaan 1.10.2012.

Verkkopalvelu etsii vapaaehtoisia blogin kirjoittajia
Parkinson työssä -verkkopalveluun tulee Kertomuksia työelämästä -blogi, johon etsitään nyt
vapaaehtoisia kirjoittajia. Blogi on julkinen ja verkkopalveluun kirjautuneet voivat kommentoida
kirjoituksia.
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Ota yhteyttä, jos olet halukas kertomaan muille, minkälaista on työnteko Parkinsonin tautia
sairastavana. Voit blogissasi kertoa hyvistä ja huonoista työpäivistä, voit kertoa asemastasi
työyhteisössä, voit kertoa siitä mikä saa sinut jatkamaan työntekoa – oli se sitten kiinnostava työ
tai taloudellinen pakko. Voit kirjoittaa joko omalla nimellä tai nimimerkillä.

Kirjoittajakoulutus
Blogin kirjoittajana sinulla on mahdollisuus osallistua hankkeen järjestämään
kirjoittajakoulutukseen Helsingissä. Samalla voit tavata muita blogin kirjoittajia. Kaksipäiväinen
koulutus (20.–21.10.2012) on maksuton ja se sisältää myös ylläpidon ja tarvittaessa majoituksen,
matkakulut korvataan.
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi blogin kirjoittajaksi lähettämällä sähköpostia hankkeen
projektisuunnittelijalle. Kerro sähköpostiviestissä itsestäsi ja tilanteestasi. Voit mainita myös
muutaman mahdollisen blogi-kirjoituksen aiheen.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Anna-Maria Salonen
anna-maria.salonen@parkinson.fi
p. 050 596 1200
http://www.upy.fi/hanke.html
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