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JÄSENTIEDOTE 3/2018. Materiaalit 20.7. 
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JÄSENTIEDOTE 4/2018. Materiaalit 12.10. 
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ja sen koko on A5 (148 x 210 mm). 

Ilmoitushinnat, 4-väri:
on mahdollista saada etu- ja takakannen 
sisäsivuille tai takakanteen:
Sisäkannen koko sivu tai 75% takakannesta 
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puoli sivua (100 €) tai 1/4-sivu (70€). 
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1/4 sivu 30 € / 1/8 sivu 20 €
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sivu voi olla vaikka neliön muotoinen, hinta 
määräytyy pinta-alan mukaan. Kysy tarjous 
haluamastasi ilmoituksesta tai ilmoitussar-
jasta! 

Tiedotteeseen tarjottavat kirjoitukset ja 
mainosmateriaali on lähetettävä sähköpostin 
liitteenä osoitteeseen 
tamtiedote@kolumbus.fi
Lisätiedot: Irma Virjo 040 552 9144

Tiedotusryhmä
Vastaava päätoimittaja Osmo Kaikuvuo, 
040 510 9884, osmo.kaikuvuo@gmail.com
Tuija Kaikuvuo, tuija.kaikuvuo@gmail.com
Anu Salhoja, anu.salhoja@gmail.com
Antti Virjo, 0400 901 106, 
antti.virjo@gmail.com
Irma Virjo, 040 552 9144, ivirjo@gmail.com

Taitto ja painattaminen
Virjo Consulting, Tampere

Kannen kuva: Marjo Hämäläinen esittelee 
Käsityksiä-teoksen ja tanssiryhmän. Kuva: 
Seija Forsström. 

Hei ystävät!
Pikkujoulujuhlassamme 8.12. 

järjestetään arpajaiset. Niihin tarvitaan 
hyvää tavaraa arpajaisvoitoiksi.

Jos sinulta löytyy soveliasta tavaraa, 
voit tuoda ne Parkkistuvalle tai ottaa 

yhteyttä Eija Niemiseen:
044 363 8638 tai

eijanieminen@luukku.com
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Puheenjohtajalta
Maakunta ja sen tehtävät, sekä kuinka 
maakunta ja työntekijät siellä tulevat mää-
räämään mitä tulee terveyden- ja sairaan-
hoidossa tehdä. Tulleeko maakunnasta ke-
häraakkien kaatopaikka, johon sijoitetaan 
eduskuntatyöhön kyllästyneet ja edus-
kunnasta pudonneet poliitikot töihin, vai-
kea sanoa. Toivotaan parasta ja pelätään 
pahinta. Hiukan tuntuu näin pessimistinä 
hurjalta tuo tulevaisuus etenkin potilaitten 
kannalta. Pitkäaikaissairaita hoidetaanko 
heitä missä, miten ja milloin? Mitä vaikut-
taa valinnan mahdollisuus, onko se mah-
dollisuus, vai julkisen sektorin rahansiirto 
yksityiselle sektorille. Eihän yksityinen 
sektori kuitenkaan hoida aivostimulaa-
tioleikkauksia tai infuusiopumpun asen-
nuksia. Kaikki on siis suurten kysymys-
merkkien takana ja tietysti hallituksen ja 
sitä myötä eduskunnan. Toivotaan hyviä 
päätöksiä kannaltamme.

Esteettömyys on parkkislaiselle tärkeä 
asia. Katukiveyksien reunakivet ja monet 
suuret katutyöt esimerkkinä, rakennus-
ten kynnyksistä ja ovista puhumattakaan. 
Meillä on oiva tilaisuus vaikuttaa asiaan, 
sillä hallituksemme varajäsen ja Oriveden 
kerhon puheenjohtaja Kari Rannanautio 
on esteettömyystyöryhmän jäsen. Kannat-
taa ilmoittaa Tampereella olevat hankalat 
paikat heti yhdistyksellemme tai suoraan 
Kari Rannanautiolle. 

Yhdistyksessämme aloitetaan kerran kuu-
kaudessa pidettävä Bingo, joka toteute-
taan kuukauden viimeisenä peli-iltana. 
Ensi vuonna mahdollisesti aloitamme teat-
terikerhon ja siinä huutokuoron jolle on jo 
esitetty monenlaisia nimiäkin mm. Tuskan 
parahdus.

Muistattehan - jaettu ilo on kaksinkertai-
nen ilo.

Syksy on saapunut ja sataa vettä, no, vet-
tä on satanut lähes koko kesän Suomessa. 
Ainoa ero on lämpötiloissa niin yöllä kuin 
myös päivilläkin. Tulisipa oikea talvi, lun-
ta ja pakkasia. 

Tampereen Parkinson-yhdistyksessä jat-
ketaan samaan tiivistahtiseen malliin. Al-
kusyksystä toimintasuunnitelmat, talous-
arviot ja STEAM-hakemukset.  Yhdistys-
tieto- ja taitokurssi. Moninaiset liikunnat, 
prosenttitaidetta ja kokouksia. Siinäpä sitä 
työsarkaa riittää. 

Olen huomannut, että sairautena Parkin-
son on viheliäinen erityisesti edetessään 
pidemmälle. Kaatumisia, mustelmia, ha-
paroimista, kun jalat eivät tottele. Tuntuu 
kurjalta, miksi, miksi?

puheenjohtaja Osmo Kaikuvuo       

Näin puheenjohtajan ominaisuudessa as-
karruttaa nuo neljä kirjainta SOTE ja myös 
maakuntauudistus. Kukaan ei tunnu tie-
tävän oikein mitään kyseisistä asioista. 
Jotain sentään tapahtuu, TAYS ja Hatan-
pään sairaala yhdistyvät. Jari Honkaniemi 
Hatanpään sairaalan neurologian osaston 
ylilääkäri kävi kertomassa meille mitä ky-
seinen asia merkitsee. Irma Virjo kertoo 
toisaalla tiedotteessamme, mitä Honkanie-
mi meille kertoi. 
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Historiaa
 Poimintoja Tampereen Parkinson-yhdistyksen historiasta

Parkinson-potilaiden yhteistoiminta alkoi 
Tampereella kerhona, joka perustettiin 
5.3.1987. Paikalla oli 12 henkilöä (Tauluk-
ko 1). Kerho toimi aktiivisesti. Tosin yh-
distyksen arkistossa ei ole vuodelta 1988 
tallella mitään papereita. Keväällä 1989 
kerho päätettiin rekisteröidä yhdistyksek-
si. 

Huhtikuussa 1997 yhdistyksen hallitus 
oli päättänyt muistaa 10.4.97 yhdistyksen 
10-vuotisjuhlan kunniaksi pidettäväs-
sä kahvikonsertissa Tampereen Parkin-
son-kerhon perustajajäseniä ”Pienet pi-
sarat” runokirjalla ja kukalla. Henkilöitä 
ei mainita pöytäkirjassa, mutta kyse on 
epäilemättä taulukossa 1 mainituista hen-
kilöistä. Seija Kujansuu on toimittanut yh-
distykselle kopion runokirjan alkusivusta 
omistuskirjoituksineen. 

Jussi Hännisen lisäksi yhdistyksen pu-
heenjohtajina on toiminut yhteensä 7 hen-
kilöä (taulukko 2). Arkistosta vanhimmat 
löytyneet yhdistyksen säännöt ovat vuo-
delta 2000. Yhdistyksen hallitukseen on 
kaikkina vuosina kuulunut tuo yhdistys-
rekisteriin tehdyn ilmoituksen mukainen 
määrä jäseniä: 10 henkilöä. Osa on työs-
kennellyt hallituksessa useita vuosia. Joka 
tapauksessa tämä tarkoittaa 30 toiminta-
vuoden aikana aika isoa joukkoa ihmisiä. 
Ja vielä isommasta henkilömäärästä on 
kyse, jos otetaan huomioon kaikkien ker-
hojen toiminnasta vastaavat ihmiset. 

Kaiken kaikkiaan voi todeta, että aina on 
löytynyt niitä, jotka haluavat työskennellä 

Taulukko 1. Parkinson-
potilaiden neuvottelutilaisuus 
5.3.1987

Tuula Aho
Elvi ja Kunto Elonen
Jussi Hänninen
Eila ja Toivo Itkonen
Seija Kujansuu
Leena ja Kari Niiniö 
Pekka Salminen
Matti Salovaara
Taisto Siirtola

Yhdistyslaki edellyttää, että rekisteröintiä 
haettaessa patentti- ja rekisterihallitukseen 
toimitetaan vähintään kolmen henkilön 
allekirjoittama perustamisasiakirja ja sään-
nöt. Kumpaakaan asiakirjaa ei arkistosta 
löydy. Sen sijaan ilmoitus yhdistysrekis-
teriin on tallella. Sen mukaan yhdistyksen 
ensimmäinen puheenjohtaja oli Jussi Hän-
ninen. Hallituksessa oli seitsemän varsi-
naista jäsentä sisältäen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan sekä lisäksi kolme va-
rajäsentä.

Tammikuussa 1994 yhdistyksen hallitus 
oli päättänyt kutsua yhdistyksen kunniajä-
seniksi ne perustajajäsenet, jotka olivat toi-
mineet yhdistyksen hyväksi niin pitkään 
kuin se toimintakyvyn puitteissa oli ollut 
mahdollista: Jussi Hänninen, Erkki Lauk-
karinen, Pekka Salminen, Kaija Valkila, 
Harriet Aho, Heimo Pystylä ja Taimi Kaat-
ranen. 

Taulukko 2. Tampereen Parkinson-
yhdistys ry:n puheenjohtajat

Jussi Hänninen   1989 – 1992
Taisto Siirtola   1993 – 1996
Paavo Linnusmäki   1997
Taisto Siirtola   1998 – 2002
Raimo Ahonen    2003 – 2004
Lea Korpisammal  2005 – 2007
Anja Auvinen   2008 – 2011
Irma Virjo   2012 – 2016
Osmo Kaikuvuo   2017 -



6
Pilkkikisat Virroilla 2012 

tarjotakseen yhdistyksen jäsenille vertais-
tukea ja mielekästä toimintaa. Voimme 
ylpeinä taputtaa toisiamme olkapäälle ja 
sanoa ”HYVÄ ME!” 

Irma Virjo 

Kirjoitus laadittu yhdistyksen vanhojen 
paperien pohjalta.

Kalakerho Siimanravistajien historiaa

Kesä 2004 oli jo lopuillaan. Muutama mies 
(Ahosen Raimo, Juutin Erkki, Niemelän 
Kalle ja Vilénin Tauno) tarinoi ja muisteli 
menneitä aikoja yhdistyksemme toimis-
tolla. Joissakin liikuntatilaisuuksissa oli 
yhdessä puhuttu siitä, että hyvistä har-
rastuksista on syytä pitää kiinni mahdol-
lisuuksien mukaan, vaikka ikää karttuu ja 
sairaus vaivaa. Monien harrastuksien jou-
kosta nousi keskusteluissa vahvasti esiin 
kalastus eri muodoissaan. Ryhdyttiin tuu-
masta toimeen ja perustettiin kalakerho 
6.10.2004. Samassa kokouksessa valittiin 
kerhon puheenjohtajaksi innokas kalas-
tuksen harrastaja Tauno Vilén. 

Kotiin tullessaan Tauno oli maininnut 
vaimolleen Siirille, että perustettiin kala-
kerho, mutta sillä ei ole vielä nimeä. Siiri 
keksi nopeasti kerholle osuvan nimen ”Sii-
manravistajat”, joka hyväksyttiin yksimie-
lisesti seuraavassa kokouksessa. Lisäksi 
suunniteltiin kerholle oma logo, Nieme-
län Kallen Kuuban matkalta saadun idean 
pohjalta. Kerholaiset kokoontuvat Park-
kistuvalla joka kuukauden toisena tiistai-
na, paitsi ei kesäkuukausina. Kerhossam-
me kokeneet kalannarraajat antavat hyviä 
neuvoja aloitteleville ja avustavat muuten-
kin käytännön asioissa.  
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Edesmennyt Asko Rantanen, hyvällä huu-
morillaan höysti tietoiskut aina kalojen 
näkökyvystä kalastajan pukineisiin asti, 
tietoiskut ovat painuneet jokaisen kerho-
laisen muistilokeroihin. Mukavissa ker-
hoilloissa hitaammatkin aivosolut saivat 
liikettä, kun Asko antoi ratkaistavaksi 
hauskan visailun ja heitti tilanteeseen sopi-
van hyvän vitsin. Vankkaa tietoa ja moni-
vuotista kokemusta löytyi myös edesmen-
neen Juutin Erkin kalastusharrastuksen 
ajalta.  Yhdessäolon hetkinä puhetta riittää 
monista muistakin aiheista kuin kalastuk-
sesta. Todisteena siitä, etteivät puheet ole 
pelkkiä ”kalajuttuja”, Parkkistuvan seinäl-
lä komeilee kaksi suurta hauen vonkaletta, 
sekä kuha. 

Myös tarpeellista vertaistukea saamme ja 
annamme toinen toisillemme monissa eri 
tilanteissa. Liikunta on tärkeää jokaiselle 
Parkinsonin tautia sairastavalle, kalas-

Mato-ongintakisat 2012 

tusharrastus tarjoaa sitäkin.  Jäsenmäärä 
kerhossamme on tällä hetkellä 18. Joukos-
tamme ovat poistuneet ajasta iäisyyteen 
Armas, Eeva, Pekka, Arja, Elsa, Erkki, 
Asko, Sinikka ja Oiva. 

Kerholaiset maksavat vuosittain jä-
senmaksun, olemme saaneet myöskin 
Ray-avustusta, joiden turvin järjestämme 
kalakisoja, joissa palkitaan parhaiten me-
nestyneet onkijat. Olemme tehneet myös-
kin pilkkiretkiä mm. Virroille ja Säkylään. 
Muistetaan vielä, että kalamiehelle ei saa 
toivottaa hyvää kalaonnea, vaan toivote-
taan hänelle ”kireitä siimoja”, niin silloin 
kalasaalis on lähes varma.

Tauno Vilén
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AvoinnA: 
MA-pe 9-19  LA 9-15

Siimanravistajien kuulumisia
Siimanravistajien kesän uusinta mato-on-
gintakisat pidettiin Pirkkalassa Turrin sa-
tamarannassa 1.8.2017. Ilma oli aurinkoi-
nen ja tuulinen. Kala söi huonosti, mutta 
mitalit saatiin sentään jakoon, naisten koh-
dalla pronssimitali arvottiin tulosten puut-
tumisen johdosta. Kisan päätteeksi grillat-
tiin makkarat ja nautittiin pullakahvit.
Tulokset:  
Naiset  1. Terttu Mäkelä 140 g  2. Siiri Vilén 
50 g  3. Anneli Hytönen -
Miehet  1. Jorma Luhtala 130 g  2. Juhani 
Kallionpää 60 g  3. Tauno Vilén 10 g

Talven tuloa ja pilkkikisoja odotellen

Tauno ja Siiri Vilén

Tapahtunutta Kiminkinen kävi täällä
Tapani Kiminkinen, tämä teeveestä tut-
tu kansanomaisena ja kansantajuisesti 
asiansa esittävä lääkäri, kokosi 80 kuulijaa 
Valkeakoski-opiston luentosaliin. Tilai-
suuden järjesti Valkeakosken seudun Par-
kinson-kerho syyskuun 25. päivänä.

Valkeakosken kerhon puheenjohtaja 
Tuula Jussilainen kukitti luennoitsija 

Tapani Kiminkisen
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Pyhätunturin Pyhäloitsu
Elokuisena keskiviikkoiltana neljä Parkin-
son-diagnosoitua naista löysi paikkansa 
makuuvaunusta Tampereen asemalta. 
Torstaiaamuna olimme perillä Kemijär-
vellä, josta jatkoimme Möllärin bussilla 
Pyhätunturille. Pyhäloitsu toivotti meidät 
tervetulleeksi Käpälämäkeen.

Pyhäloitsu olisi tarjonnut makuutilat 12 
hengelle. Yhdistetty takkatupa ja keittiö 
olivat yhteiset tilat, jossa vietimme aikaa 
keskustellen milloin mistäkin. Kullekin 
merkittävistä elokuvista, maailman nyky-
menosta ym. Ei tarvinnut vetäytyä omaan 
rauhaan. Koko porukka yhdessä tuntui 
hyvältä. 

Meissä oli ”eri tason” sairaita. Se ei häi-
rinnyt. Osa lähti pitemmälle ja vaikeam-
malle patikkaretkelle. Pyhäloitsun tontin 
alapäässä oli valaistun ladun pohja, jota 
oli helppo kulkea. Pyhätunturilla ohjataan 
kulkemaan polkuja tai näitä latupohjia. 
Muuten maasto on vaikeasti kuljettavaa 
kivirakkaa. Toki väliin mahtuu mustikka- 
ja puolukkalampareita. 

Aurinko säteili siniseltä taivaalta joka 
päivä. Vesisateet kastelivat maat öisin tai 

aikaisin aamulla. Lämpöä riitti reilusti 20 
astetta. Sitten ne Lapin harmin aiheuttajat, 
hyttyset, mäkäräiset sun muut. Toiset ovat 
näille itikoille mieluisampia kohteita. Kyl-
lähän niitä yleensä jonkin verran on, mutta 
me selvisimme suhteellisen vähin vauri-
oin. Tuuli tuiversi itikat muualle. 

Vuorotellen hoidimme köksän tehtävät. 
Sekin alue tuntui luontuvan ilman min-
käänlaista kitkaa. Neuvottelimme päivän 
patikkaretkistä. Onneksi kukaan ei halun-
nut pitää kiinni etukäteissuunnitelmis-
taan, vaan ohjelmia vaihdettiin tarpeen 
mukaan. Paljon jäi näkemättä ja kokemat-
ta, sillä meille parkkislaisillehan ei onnis-
tu 10 kilometrin päivämatkat.  Kuinka 
onnellinen tunne oli, kun kolmen – neljän 
kilometrin kävely oli suoritettu ja vointi oli 
edelleen reipas ja oloinen.

Kesä oli myöhässä myöskin Lapissa. Hil-
laa olisi saanut poimittua vaikka miten 
paljon, mutta suolle meistä rohkeni vain 
yksi. 

Mielestämme sairautemme ei ole este läh-
teä Pyhätunturille. Pyhäloitsu soveltuu 
parkkislaisille, kun huomioi yläkerras-
sa olevat makuuhuoneet. Alakerrassa on 

Ihanat tuoksut, saako tulla jo pöytään?

yksi. Lämmin kiitoksemme 
Tapani Räsäselle ja Riitalle, 
jotka mahdollistivat meille 
upean viikon. 

Anja Ikonen  
Marja-Leena Karjalainen
Anne Karvonen 
Marjaliisa Lehtonen
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Hämeenkyrö-Ikaalinen Parkinson-kokoontumispiiri
8.5.17 kokoontumisessa meillä oli Nadjan 
apupalvelut. Saimme tietoa apuvälineistä 
ja hoidoista. Osallistujia oli 13.

10.7.17 Vierailimme Vatsiaisissa Eero 
Rahikan mökillä. Eero ja Ossi järjestivät 
meille ihanan päivän. Vietimme myös Os-
sin 80-vuotispäiviä, joten joimme komiat 
kakkukahvitkin. Eeron vaimo Raija leipoi 
ihanat pullat, jälkiruuankin hän oli tehnyt.

Makkaraa grillattiin ja nautittiin hyvän pe-
runasalaatin kanssa. Tietysti oli mukavaa 
viettää yhdessä iltaa.

Raija Heinikangas
Illanvietto Vatsiaisissa

Valkeakoskelaiset risteilivät ja tanssivat
Parkinson-kerholaiset yhdessä Lihastauti-
yhdistyksen väen kanssa tekivät sisävesi-
risteilyn Rönnvikin viinitilalle Pälkäneelle. 
Jos oli järvellä kaunista, sitä oli myös idyl-
linen Kyllönjoki matkalla mennen tullen.

Toinen kesäkauden tapaus oli sairausryh-
mien mukanaolo Kirjaslammen lavalla jär-
jestetyissä lavatansseissa. Yhteistyökump-

panina oli Työväen musiikkitapahtuma. 
Illan solistina oli Kalle Jussila. Molempiin 
tapahtumiin osallistui kiitettävästi väkeä.

Veikko Hämäläinen 

Lavatanssit Kirjaslammella
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Syyskauden avajaiset Ilkossa
Liikuntavastaava Jukka Lehtonen esitteli 
liikuntamahdollisuuksia. Olli Vehkavaa-
ra ilahdutti meitä pianomusiikilla. Se sai 
väen tanssimaan. Sen jälkeen olimme an-
sainneet hyvät pullakahvit. Kahvien jäl-
keen oli aivovoimistelun vuoro. Osmo ja 
Tuija Kaikuvuo olivat valmistelleet haus-
kan tietokilpailun. Jakauduimme kolmen 
hengen joukkueisiin, jotka kilpailivat tiu-
kasti mutta ei liian tosissaan.

Lopuksi oli aika kiitellä päivästä. Mukana 
oli myös iskuryhmä Tampereen Dysto-
nia-kerhosta. Toivon mukaan tapaamme 
heitä niin kuin kaikkia muitakin lukuisissa 
yhdistyksen tapahtumissa syksyn aikana.

Irma Virjo

Kuva tapahtumasta lehden takakannessa. 

Syyskuun toisena lauantaina vietettiin 
yhdistyksen syyskauden avajaisia Ilkon 
kurssikeskuksessa Kangasalla. Aloitim-
me syömällä hyvän lounaan. Sen jälkeen 
juhlasalissa päivän järjestelyistä vastannut 
Jukka Lehtonen lausui kaikki tervetulleik-
si. Jukka luki kaksi tilanteeseen sopivaa 
omaa runoaan. Puheenjohtaja Osmo Kai-
kuvuo toivotti myös kaikki tervetulleiksi. 
Hän kertoi syyskauden toiminnasta. Hän 
muun muassa mainitsi, että syksyllä jatke-
taan keväällä hyväksi havaittuja tietokil-
pailuja. Keskiviikkoisin on peli-ilta, jonka 
lopuksi tietokilpailu pidetään. 

Allekirjoittanut kertoi TEIJO (tee itse tai-
detta ja osallistu) % taide hankkeesta. Sen 
puitteissa meille on tarjolla aikuisten mus-
kareita, teatterityöpajoja ja yhteisötanssia. 

Merkittävä huomionosoitus

Olli Soininen

Olli Soininen on saanut Suomen Eläinlää-
käriliiton 125-vuotisjuhlassa liiton kul-
taisen ansiomerkin. Puheenjohtaja Päivi 
Lahti luki perustelut juhlassa: 

”Kunnallisen eläinlääkintähuollon kehit-
täjä ja hevosreproduktion huippuasian-
tuntija. Mittava ennakkoluuloton ja luova 
työpanos liiton valtuuskunnassa, hallituk-
sessa, valiokunnissa ja työryhmissä.”

Lämpimät onnittelut!

Irma Virjo
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Kuulumisia ja tulevaa
Oriveden seudun Parkinson-kerhon kuulumisia
Hieman viileän kesän jälkeen toiminta on 
alkanut aktiivisena. Kuukausikerhot ovat 
tuttuun tapaan kokoontuneet Kaupun-
gintalon kerhotiloissa kuukauden toise-
na tiistaina. Syyskuussa vieraina olivat 
Oriveden Sairasauto Oy:n sairaanhoitajat 
Julia Pesonen ja Pasi Rauhamäki. He ker-
toivat Oriveden ambulanssien tarjoamista 
palveluista ja ensivasteen työnjaosta pe-
lastusviranomaisten kanssa.  Lokakuulla 
vieraana oli Pirkanmaan Pelastuslaitok-
selta aluepalomestari Heikki Kojo. Hänen 
esityksessään paneuduttiin mm. kodin 
paloturvallisuuteen liittyviin asioihin ku-
ten palovaroittimien ja häkävaroittimien 
toimintakuntoon ja sijoitteluun. Kotiin vie-
misiksi saatiin hyvää valistusmateriaalia.

Meidän kerhon ”rahasampo” bingo käyn-
nistettiin syyskuun viimeisenä perjantai-
na. Suklaalevyt, lakritsat ja Juhlamokka 
paketit pääsivät voittajien ”völjyyn”. Bin-

go jatkuu loppuvuoden aikana kuukau-
den viimeinen perjantai.

Kuntoutusta ja liikuntaa on harrastettu. 
Terveyskeskuksessa on meidän jäseniä 
mukana kahdessa Itsenäisen kuntosalihar-
joittelun ryhmässä.  Uimahallin allasjump-
pakin jatkuu. Maksupolitiikan muuttumi-
nen - kiristyminen aiheutti järjestöissä ja 
palvelujen käyttämisessä ”murinaa”.  

Yhteistyössä Oriveden Reumayhdistyksen 
ja Kipuyhdistyksen kanssa toteutettiin hie-
nossa syyssäässä 23.9. kävelytapahtuma 
Oriveden keskustan tuntumassa Kirkko-
lahden uimarannalla.

Käveltiin, jumpattiin sekä nautittiin mehua 
ja makkaraa. Arpajaiset pidettiin. Voittoja 
olivat lahjoittaneet mm. Oriveden Väri ja 
Tokeen Liikenne sekä puolukkapurnukoi-
ta Kerhon ja Reuman puheenjohtajat.

Oriveden kävelytapahtuman osallistujien tervehdys aurinkoiselle syyspäivälle
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Parkinsonia sairastavat työikäiset eli ns. 
nuoret kokoontuivat kuluneen vuoden 
aikana kuukausittain lukuun ottamatta 
pientä kesätaukoa. Vuosi lähti käyntiin 
Parkkistuvalla toimintaa suunnitellen ja 
kuulumisia päivittäen. Osallistujien kes-
ken toiveena oli, että pitäisimme melko 
toiminnallisia kokoontumisia, kuitenkin 
niin, että myös keskustelulle ja sen myö-
tä vertaistuelle jäisi aikaa. Jos kuukausita-
paamisen ohjelma vaati joitain järjestelyjä, 
niin tapaamiselle sovittiin vastuuhenkilö. 

Helmikuun tapaamisessa tutustuimme 
toisiimme vielä paremmin tutustumispeliä 
pelaten. Kyseessä oli pullonpyörityksen 
kaltainen peli, jossa pulloa pyörittämällä 
siirryttiin vastaajasta toiseen ja kysyttiin 
kysymyksiä eri kategorioista. Kysymykset 
oli laadittu valmiiksi ja ne koskivat sairau-
den lisäksi mm harrastuksia.

Maaliskuussa vaihdoimme maisemaa 
keskustasta Hervantaan ja kävimme syö-
mässä uudessa paikallisessa ravintolassa. 
Huhtikuussa lumet olivat jo sen verran 
sulaneet, että pääsimme etsimään geokät-

köjä Niihamajärven ympäristöstä ja tou-
kokuussa pieni porukka lähti testaamaan 
Pikku-Ahveniston nuotiopaikkaa Ylöjär-
velle.

Syyskausi alkoi elokuussa minigolfia pe-
laten. Minigolf onkin ollut ohjelmassa jo 
useamman kerran ja jokaisella kerralla 
olemme pelanneet leikkimielellä, mutta 
pisteitä laskien. Terassillakin oli tarkoituk-
sena käydä hetkeksi istahtamassa, mutta 
kolea sää sai meidät hakeutumaan sisäti-
loihin ja terassilla tarkeni vain lämpölam-
pun alla. Syyskuussa otimme keväisen 
Pikku-Ahveniston retken uusiksi, mutta 
tällä kerralla vähän isommalla porukalla.

Syksyyn mahtuu vielä sytykeruusujen 
valmistamista, jotain liikunnallista (sisäl-
tö tarkentuu myöhemmin) ja joulukuussa 
vietämme pikkujouluja. Tulevista tapah-
tumista voit käydä lukemassa nettisivuil-
tamme 

http://trenuoret.suntuubi.com/. 

Anu Salhoja

Kerhon edustajat ovat osallistuneet Par-
kinson-liiton ja Tampereen Parkinson-yh-
distyksen järjestämiin koulutustilaisuuk-
siin. Näin on saatu tietoa ja aktiviteettia 
toimintaan.

Oriveden kaupungin uudessa vammais-
neuvostossa 1.6.2017 – 31.5.2019 kerhon 
edustajana on Maila Saukkokoski ja varal-
la Vappu Markkanen. Puheenjohtaja edus-
taa Oriveden Reumayhdistystä.   

Tietoa Parkinson-kerhomme toiminnasta 
pääsemme esittelemään Oriveden järjestö-

jen Mini-messuilla la 28.10. Palvelutalolla. 
Marraskuulla on asiantuntijaluento. Oh-
jattua yhteisötanssia on ti 28.11.klo 13.00. 
Joulukuulla ti 12.12. pidetään perinteinen 
pikkujoulu ja pe 29.12. vuosi päätetään Ra-
kettibingon merkeissä.    

Syksyisin terveisin!

Kari Rannanautio

puheenjohtaja    

    

           

Parkinson-nuorten kuulumisia
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Tulevia tapahtumia
Jäseniltoja Parkkistuvalla 
4.12.2017 maanantaina kello 17-19, jalka-
hoitaja Merja Vesterbacka kertoo jalkojen 
hoidosta ja samalla tarkastaa kaikkien sitä 
haluavien jalat.
8.1.2018 maanantaina kello 17-19, pelas-
tuslaitokselta saapuu edustaja kertomaan 
kodin turva-asioista.
6.2.2018 maanantaina kello 17-19, Suomen 
Parkinson-liiton toiminnanjohtaja Hanna 
Mattila vierailee keskuudessamme.
Kaikki jäsenet tervetuloa jäseniltoihin!

Omaisten päiväryhmä
Ti 12.12.2017 Pikkujoululounas Ravintola 
Myllärit klo 13.
Omaisten vertaistukiryhmä kokoontuu 
kello 13 Parkkistuvalla, Satakunnankatu 
56 (katutaso) (”kahviraha” 3,-)  Kevään 
2018 ensimmäiset tapaamiset: ti 23.1., ti 
13.2., ti 13.3. Seuraavassa jäsentiedotteessa 
lisää.
Kaiken ikäiset ja kokoiset ovat tervetul-
leita mukaan iloiseen joukkoomme!! Voit 
soittaa Tainalle 050 358 9904 tai lähettää 
sähköpostia osoitteeseen: 
t.pensasmaa@gmail.com
Tapaamisiin!!
Taina Pensasmaa

Läheisten iltaryhmä
Vertaistukiryhmä Parkinsonin tautia 
sairastavien läheisille kokoontuu keväällä 
2018 Parkkistuvalla seuraavasti: torstaisin 
11.1., 8.2., 8.3., 5.4. sekä 3.5. klo 17.            
Tervetuloa mukaan!
Siiri Vilén puh. 040 734 8251
siiri.vilen@pp1.inet.fi

Siimanravistajat
Siimanravistajat kokoontuvat keväällä 
2018 Parkkistuvalla seuraavasti:  9.1., 
13.2., 13.3., 10.4. ja 8.5. klo 15.                                                 
Tervetuloa mukaan!
Tauno Vilén puh. 045 639 8878    
Siiri Vilén 040 734 8251 

Peli-illat ja karaoke
Peli-illat jatkuvat Parkkistuvalla keskiviik-
koisin klo 15.00 —19.00, mukana tietokil-
pailu, joka alkaa kello 17.30. Myös bingoa 
pelataan jatkossa. Tule mukaan keskus-
telemaan tai vain kahvittelemaan, näin 
vertaistuki on parhaimmillaan.
Olisi mukava nähdä vanhoja ja uusia koh-
talotovereita. Lähde siis rohkeasti liikkeel-
le. 
Karaokea laulamme tai vain kuuntelem-
me 13.12. klo 17.00 — 19.30, silloin ei ole 
peli-iltaa.
Terveisin Heikki ja Jukka

Bingo
Parkkistuvalla pelataan bingoa 29.11. ja 
27.12.17. 
Bingoa pelataan vuonna 2018 kerran 
kuussa aina kuukauden 4. keskiviikko, 
peli-illassa alkaen noin klo 18.15, tietokil-
pailun jälkeen.
Tulkaa pelaamaan ja voittamaan!

Kangasalan Parkinson-kerho
Kerho toimii taas puheenjohtajana Sari 
Koponen ja sihteeri/rahastonhoitajana An-
neli Saarinen, yhteystiedot kerhosivulla.  
Loppuvuodelle 2017 suunniteltua ohjel-
mistoa ja muuta:
Kerran kuukaudessa kerhon tapaamisia/
vertaistukea Jalmarin kodolla Kangasalla 
alkaen klo 15.00. 
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Teatterityöpaja osana TEIJO % taide- han-
ketta Marja Skaffarin johdolla perjantaina 
24.11.17 klo 15 – 17 Jalmarin kodossa.
Teatteripäivä 5.12.2017.
Tarkemmat ajankohta- ja paikkatiedot 
paikallislehdessä.
Tervetuloa mukaan! 
Anneli Saarinen

Nokian Parkinson-kerho
Vuonna 2018 kevätkaudella kuukausiko-
koukset kuukauden 2. maanantaina SPR:n 
tiloissa, Pirkkalaistori 1, Nokia.

Askartelu- ja käsityökerho
Kokoonnutaan Parkkistuvalla maanantai-
sin klo 16.00 — 18.30 kerran kuukaudessa. 
Päivät ovat ma 11.12.2017 ja vuoden 2018 
puolella 15.1., 12.2., 12.3., 16.4. ja 14.5. 
Kerhon vetäjänä toimii monitaituri 
Raija Vastamaa 040 590 3746, 
raija.vastamaa@gmail.com.
Tule mukaan iloiseen ja puheliaaseen seu-
raan, ei haittaa vaikka kädet olisivat kan-
keat, kaikille löytyy mukavaa tekemistä!

Tampereen Parkinson-yhdistyk-
sen pikkujoulu 8.12.2017
Tarkemmat tiedot takakannessa.

Liikettä niveliin
Syksy vyöryy. Selättää ’kesän jota ei tullut’. Liikunnan tarve on olemassa niin Parkin-
son-potilailla kuin omaisilla. Omatoiminen liikunta kotioloissa on erittäin suotavaa, 
tekisi mieli sanoa VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.
Jokainen on erilaisessa vaiheessa sairautensa kanssa ja sen ehdoilla toimitaan. Tampe-
reen alueen Parkinson-kerho tarjoaa paljon laadukasta liikuntaa ja samalla vertaistu-
kea.
Vesijumppa (ohjattu) sunnuntaisin Validia-talot (Ritakatu 7) klo 13.00-14.15, mukaan 
voi tulla koska vain.  Lyhyt joulutauko alkaa 10.12., tauon jälkeen jatkamme kesän 
kynnykselle. Maksu kertamaksulla (10 €) tai kausimaksulla (100 €).
Salijumppa Ratinassa (ohjattu) perjantaisin klo 13.30-15.00, sisältää jumpan ja puk-
ka-peliä. Joulutauko alkaa 8.12. jumpan jälkeen, sitten jatketaan kesän alkuun. Kerta-
maksu 8 € tai kausi 80 €.
Kuntosali Ratinassa torstaisin (ei ohjausta) klo 18.00-19.00. Kertamaksu 5 €, kausi 30 €. 
Joulupaussi 7.12. jälkeen ja sitten jatketaan kohti kesää.
Kuntosali- ja pelkkismahdollisuus tiistaisin 10.00-12.00 Ruotulan tenniskeskuksella. 
Vain 2 € kerta, Heikki kerää.
Keilailu maanantai ja torstai klo 9.00-10.00 Kaupin keilahallilla, Timo Salo hoitaa (puh. 
050 3093 320). 
Kaikkiin näihin tilaisuuksin on esteetön kulku. Sairaudesta pitempään kärsineiden 
olisi toivottavaa osallistua ohjattuihin jumppiin, lähinnä sali- ja vesijumppiin. Osallistu 
ja tule mukaan! 
Eiks vaan kaikki mukaan nauttimaan hyvästä seurasta ja liikunnasta, myös omaiset! 
Kysy lisää Jukalta  jukkajude@gmail.com   puh. 040 3243 500
Iloisiin näkemisiin t. Jukka
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Teijo %taide-hanke loppuvuoden ohjelma
Meillä on vielä teatterityöpajoja ja yhteisö-
tanssia. Näihin tapahtumiin saa osallistua 
myös muualla kuin omalla paikkakunnal-
laan.
Teatterityöpajoja 
ohjaa Marja Skaffari, niitä on seuraavasti: 

Parkkistuvalla, Satakunnankatu 56, 
Tampere:
torstai 16.11.17 klo 14 — 16
maanantai 20.11.17 klo 14 — 16
torstai 30.11.17 klo 14 — 16.
Mini ParDy harrastekerholla
torstaina 23.11.17 klo 14 - 16
Tarja Kolun luona, osoite Tuomistontie 3, 
Sastamala
Kangasalan seudun Parkinson-kerholla
perjantaina 24.11.17 klo 15 - 17
Jalmarin kodossa, Finnentie 11. 
Nokian Parkinson-kerholla 
tiistaina 28.11.17 klo 14 – 16
Nokian Kerholan soittohuoneessa 3. ker-
ros (hissi on), Souranderintie 13. 
Osallistumismaksu 4 €/ kerta maksetaan 
paikan päällä. Lisätietoa Irma Virjo puh. 
040 552 9144 tai ivirjo@gmail.com

Yhteisötanssin 
ohjaaja on Marjo Hämäläinen. Muusikko-
na on Eero Pekkonen, joka ei välttämättä 
ihan joka kerta ehdi mukaan.

Lempostuvalla, Tampereentie 10, 
Lempäälä:
torstai 16.11. klo 14 — 15.30
maanantai 20.11. klo 16 — 17.30
maanantai 27.11. klo 16 — 17.30
torstai 30.11. klo 14 — 15.30
Valkeakosken seudun Parkinson-kerholla
perjantaina 17.11. klo 12 — 14.30
Valtakatu 20 (entinen musiikkikirjasto).
Oriveden seudun Parkinson-kerholla 
tiistaina 28.11. klo 13—14.30
Kaupungintalon kerhotiloissa, Keskustie 23.

Tampereella Parkkistuvalla, Satakunnan-
katu 56 ja Liikelaiturilla, Yliopistonkatu 58 
D. Erityisesti Parkkistuvalla valmistellaan 
esityksiä.
ma 13.11. klo 15 — 16.30, Parkkistupa
ke 15.11. klo 14 — 15.30, Liikelaituri
ke 22.11. klo 14 — 15.30, Liikelaituri 
pe 24.11. klo 12 — 13.30, Parkkistupa
ke 29.11. klo 14 — 15.30, Liikelaituri
pe 1.12. klo 12 — 13.30, Parkkistupa
ma 4.12. klo 14 — 15.30, Liikelaituri
pe 8.12. klo 12 — 13.30, Parkkistupa
ma 11.12. klo 14 —15.30, Liikelaituri
ti 12.12. klo 16 alkaen Parkkistupa, 
yhteisötanssijoiden pikkujoulu
Osallistumismaksu Tampereella ja Lem-
päälässä 7 € / kerta. 
Ilmoittautuminen viimeistään 2 päivää ai-
kaisemmin Marjo Hämäläiselle puhelimit-
se tai tekstiviestillä 045 652 1138 suotavaa 
mutta ei pakollista. 

Lopuksi
Meillä ei ole tässä vaiheessa mitään var-
muutta TEIJO %taide-hankkeen jatkosta. 
Käyttäkää nyt hyväksenne nämä loppu-
vuoden mahdollisuudet. 

Yhdistyksen piirissä pyritään joka tapauk-
sessa järjestämään jäsenille heidän hy-
vinvointiaan edistävää toimintaa. Kaikki 
yhdistystoiminta, jossa tavataan muita 
jäseniä, on tärkeätä: Kuukausitapaamiset, 
liikunta, peli-illat ja retket ym. Ainakin yh-
teisötanssia ja teatteritoimintaa pyritään 
jossain muodossa jatkamaan. Mutta näistä 
kerrotaan sitten aikanaan.

Irma Virjo 
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Syksy on edennyt jo pitkälle ja toiminta niin yhdistyksissä kuin myös kerhoissa on täy-
dessä käynnissä. Loppusyksyllä toteutuvien kurssien ja lomajaksojen hakuaika on jo 
mennyt ohi. Laitan oheen ensi vuoden alkupuolen kurssien ja lomajaksojen ajankoh-
dat ja hakuajat. Vuoden viimeiseen Parkinson postiin tulee suunnitelma ensi vuoden 
kurssitarjonnasta, joka tosin tarkentuu, kun saadaan tietoon STEAn myöntämä rahoitus 
vuodelle 2018.

Vuoden 2018 alkupuolen sopeutumisvalmennuskurssit:                                                                                                                                                                   
118 Parkinsonin tautia alle 3-vuotta sairastaneet ja omaiset, 22.-26.1.2018 Suvituuli, haku 
22.11.2017        
218 Dystonia- kurssi, erilaisia Dystonioita sairastavat ja omaiset, 12.-16.2.2018 Suvituuli, 
haku 12.12.2017          
318 Elämässä eteenpäin, Parkinsonin tautia 3-7 vuotta sairastaneet ja omaiset, haku 12.12.2017               
418 Tanssin taikaa, Parkinsonin tautia sairastavat ja omaiset, 12.-16.2.2018 Suvituuli, haku 
12.12.2017         
518 Parkinsonin tautia alle 3 vuotta sairastaneet ja omaiset, 12.-16.3.2018 Suvituuli, haku 
12.1.2018           
618 Puhumalla paras, Parkinsonin puheongelmaiset ja omaiset, 12.-16.3.2018 Suvituuli, haku 
12.1.2017

Tuetut lomajaksot 2018:                                                                                                                                            
Omaishoitajat ja hoidettavat, loma, Rokua Health & Spa 11.-16.2.2018, haku 11.11.2017                                    
Voimaa vertaisuudesta, omatoimisille aikuisille, Kruunupuisto 16.-21.4.2018, haku 16.1.2018                           
Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset aikuiset, Imatran Kylpylä 29.4.-4.5.2018, haku 29.1.2018                                  
Voimaa vertaisuudesta, apua tarvitsevat aikuiset, Kuntoutumiskeskus Apila 14.-19.5.2018, 
haku 14.2.2018     
Omaishoitajat ja hoidettava, loma, Ruissalon Kylpylä 27.5.-1.6.2018, haku 27.2.2018                              
Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset lapsiperheet, Ikaalisten Kylpylä 1.-6.7.2018, haku 
1.3.208                
Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset aikuiset, Yyterin Kylpylähotelli 12.-17.8.2018, haku 
12.5.2018       
Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset aikuiset, Härmän Kylpylä 2-7.9.2018, haku 2.6.2018                       
Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset aikuiset, Kruunupuisto 8.-13.10.2018, haku 8.7.2018                   
Elämyksiä Luonnosta, loma, Vuokatin Urheiluopisto 28.10.-2.11.2018, haku 28.7.2018

Hyvää syksyä ja lämpöistä joulun odotusta!

Lyyli Heikkinen                                                                                                                                                                                                         
Suomen Parkinson-liitto ry järjestösuunnittelija                                                                                                                       
lyyli.heikkinen@parkinson.fi puh. 0400-924 032

Järjestösuunnittelijan terveiset



18

Terveisiä terveydenhuoltojärjestelmästä
Ylilääkäri Honkaniemi vierailulla

Hatanpään sairaalan neurologian yksi-
kön ylilääkäri Jari Honkaniemi vieraili 
Parkkistuvalla 27.9.2017. Hän tuli omas-
ta aloitteestaan tapaamaan yhdistyksen 
ydinryhmää. Hän halusi informoida meitä 
tulossa olevasta sairaaloiden yhdistämi-
sestä ja keskustella siihen liittyvistä asioita.

Vuoden 2017 alussa voimaan tullut ter-
veydenhuoltolain muutos käsittelee ter-
veydenhuollon toimintojen keskittämistä 
ja mm. päivystystä. Leikkaustoiminta, 
joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita 
ja anestesiaa, tulee kokonaisuudessaan 
koota niihin sairaaloihin, joissa on ympä-
rivuorokautinen perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. 
Muutosten tulee olla tehtynä vuoden 2018 
alkuun mennessä. Jos mitään ei tehtäisi, 
loppuisi leikkaustoiminta Hatanpään sai-
raalassa. Sen vuoksi on neuvoteltu Tam-
pereen yliopistosairaalan (TAYS) ja Ha-
tanpään sairaalan yhdistämisestä.  Tämä 
hallinnollinen muutos mahdollistaa leik-
kaustoiminnan jatkumisen Hatanpäällä. 
Käytännössä toiminnat jatkuvat entisissä 
tiloissa. Ympärivuorokautinen peruster-
veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteispäivystys on edelleenkin Acutassa 
yliopistosairaalassa. 

Yhdistymisneuvotteluissa Hatanpään 
neurologian yksikkö on pitänyt tärkeänä 
autonomiaa. Yhdistymisen jälkeen TAYS 
Hatanpää on Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rin yksi toimialue. Tällä toimialueella on 
neurologian vastuualue, jonka johtaja on 
Jari Honkaniemi, ylilääkäriä vastuualueel-
le ei tule. Vastuualuejohtajan lähimpänä 
esimiehenä on TAYS-Hatanpään toimi-
aluejohtaja, joka on entinen Hatanpään 
sairaalajohtaja. 

Neurologian puolella työnjaosta on kes-
kusteltu. Isoimmat potilasryhmät ovat 
Parkinsonin tautia, epilepsiaa ja MS-tau-
tia sairastavat potilaat. TAYS:ssa on liike-
häiriöpoliklinikka, jonka piiriin potilaat 
kuuluvat. Hatanpään neurologian yksikön 
hoitovastuulla on 200 – 300 Parkinson-po-
tilasta. Heidän hoitoaan jatketaan Hatan-
pään liikehäiriöpoliklinikalla. Hatanpäällä 
voidaan aloittaa Duodopa-hoito.  Hatan-
päällä tehdään syväaivostimulaattorihoi-
toa (DBS) harkitseville levodopatestit. DBS 
– leikkaukset tehdään neurokirurgialla ja 
DBS-potilaiden seuranta tapahtuu tässä 
vaiheessa ainakin leikkauksen jälkeisessä 
alkuvaiheessa TAYS:n neurologian polik-
linikalla. Hatanpäälläkin on valmiudet 
järjestää seuranta. Hatanpäällä on sairaa-
laosastolla 64 paikkaa. Osastopaikka on 
tarvittaessa joustavasti järjestettävissä il-
man pitkää jonotusta. 

Potilaiden yhteydenotoista sairaalan po-
liklinikalle keskusteltiin aika paljon. Ha-
tanpään neurologian poliklinikalla vas-
taa puhelimeen päivittäin 4 tunnin ajan 
sihteeri. Puheluita tulee 20 -30 päiväs-
sä, joskus on jonotusta. Me yhdistyksen 
edustajat pidimme tärkeänä sitä, että on 
mahdollisuus keskustella ihmisen kanssa. 
Puhelinautomaatin kanssa toimiminen on 
monille hankalaa tai mahdotonta. TAYS:n 
neurologian poliklinikalle on yhteyden 
saanti koettu hyvin vaikeaksi juuri auto-
maatin takia. 

Hatanpäällä ja TAYS:ssa on erilaiset säh-
köiset potilastietojärjestelmät, jotka ei-
vät keskustele keskenään. Hatanpäällä 
joudutaan ottamaan käyttöön Miranda 
ja Uranus järjestelmät. Voi vain arvailla, 
kuinka paljon ongelmia nuo sähköiset po-
tilastietojärjestelmät tulevat tuottamaan 
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siirtymävaiheessa, kun ongelmia esiintyy 
kaiken aikaa ilman isoja muutoksiakin.

Keskustelu oli vilkasta ja ilmapiiri hyvä. 
Suuret kiitokset vierailusta ylilääkäri Jari 
Honkaniemelle.

Irma Virjo

J.K. Maanantaina 2.10.2017 Tampereen kau-
punginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että 

Hatanpään sairaala- ja kuntoutuspalvelut 
tukipalveluineen yhdistyvät Pirkanmaan sai-
raanhoitopiiriin kuuluvaan Tampereen yli-
opistolliseen sairaalaan liikkeenluovutuksella 
vuoden 2018 alusta. Yhdistyminen ei koske 
Oriveden terveyskeskusvuodeosastopalveluita, 
Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrisia 
palveluita eikä Rauhaniemen sairaalan kun-
toutuspalveluita. 

Hoitokokemuksia
Villasukkia 

Kevättalvella liikkumiseni vaikeutui huo-
mattavasti, aloin kaatuilla enemmän ja 
muutenkin Parkinson-oireeni lisääntyivät. 
Neurologi lisäsi lääkitykseni Requipia, 
jota oli jo käytössä 8 mg. ”Lisää 2 mg kah-
den viikon välein tuntemuksiesi mukaan, 
voit lisätä kahteenkymppiin asti. Soittoai-
ka kahden kuukauden päähän,” hän tuu-
masi. Ja minä lisäsin. Myönteisiä vaiku-
tuksia odotellessani lisäsin lääkettä ohjeen 
mukaan 18 mg:aan saakka.

Kävin netissä Torissa ja katselin jatkuvasti 
siellä käsityöt-osiossa myytävänä olevia 
villasukkia, joita yksityishenkilöt olivat 
taidolla kutoneet. Sukat olivat niin kauniin 
upeita ja taidolla kudottuja kirjoneulesuk-
kia, että koin ehdottomasti tarvitsevani 
niitä. Tilasin ensin yhdet kauniit, sitten 
kahdet komeat ja sitten kolmet upeat… 
minusta tuntui, että ehdottomasti tarvitsin 
vielä nuo ja nuo sukat ja ettei elämässäni 
ollut mitään, jos en saanut lisää noita suk-
kia. Eräänä päivänä posti toi seitsemän 
paria villasukkia! Silloin aloin ihmetellä 
omaa käytöstäni ja huomasin sen olevan 
todella outoa ja kummallista.  Laskin no-
peasti, paljonko rahaa olin käyttänyt noi-
hin sukkiin – kauhistuin ja pöyristyin.

Neurologi käski pienentää Requip-annosta 
2 mg. Requipia olin itsekin alkanut epäillä. 
Ja sitten pois vielä 2 mg ja kas, villasukat 

lakkasivat kiinnostamasta. Kyllähän ne 
edelleenkin ovat upeita, mutta minä en 
tarvitse niitä kaikkia eikä minun tarvitse 
niitä kaikkia ostaa.  En enää käy netissä 
Torissa niitä jatkuvasti ihailemassa.

Olin kyllä kuullut ja lukenut impulssikont-
rollin häiriöistä, mutta oli todella vaikea 
huomata itsellä sellainen. Olen joutunut 
käyttämään Parkinson-lääkkeitä vuodesta 
2011, myös eri dopamiiniagonisteja, mutta 
tällaista en osannut odottaa. Ilman tuota 
yhden päivän sukkatulvaa en luultavasti 
olisi ravistautunut tilanteen tasalle! On hä-
millinen ja nolo olo, mutta onneksi vanha 
tätini osti minulta 19 paria sukkia joulu-
lahjoiksi, joten selvisin säikähdyksellä.

Villasukkamaakari

poikkeuksellisesti nimimerkillä
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Silmälasien prismakorjaus (jatkoa)
Tiedotteen edellisessä numerossa kerroin, 
miten olin saanut apua karsastukseen, joka 
mielestäni suurimmaksi osaksi johtui Par-
kinsonin taudista. Tuolloin prismakorjaus 
asennettiin vain luku- eli lähilaseihin.  Ko-
kemusta on nyt kertynyt noiden ”prima-
lähilasien” käytöstä, eikä positiivista alku-
vaikutelmaa tarvitse yhtään peruuttaa.

Lukeminen muuttuikin helpommaksi, on-
gelmana oli vain, että lukulasit eivät olleet 
kovin mukavia jatkuvasti käytettynä.  Itse 
asiassa jos halusi parhaan tuloksen sekä 
lähellä että kaukana, oli pidettävä muka-
na kaksia laseja, normaaleja kaukolaseja ja 
näitä prismakorjattuja lukulaseja.

Miksei sitten voinut tehdä erillistä prisma-
korjausta lähi- ja kaukolasiosioille? Tällöin 
pärjättäisiin samoilla laseilla koko päivän. 
Päästäkseni eteenpäin ehdotin SpecSaver-
sin optikoille, että he rakentaisivat tuol-
laiset prismakorjatut 2-teholasit. Vastaus 
oli kielteinen, kokeiluun tarvittiin lääkä-
rin ammattitaitoa. No, SpecSaversin opti-
kothan olivat nimenneet 2 tamperelaista 
silmälääkäriä, joilla kuulemma oli  koke-
musta  prismakorjauksen käytössä. Kävin 
toisen vastaanotolla ja hän ehdotti pitkälli-

sen tutkimisen ja mietiskelyn jälkeen rat-
kaisua, jossa sekä kauko- että lukulaseissa 
olisi sama prismakorjaus. Tämä oli tekni-
sesti toteutettavissa. Lääkäri ei ollut var-
ma, että systeemi toimisi, mutta käski tulla 
uudelleen tarvittaessa.

Specsaversin linssiteknikot toteuttivat lää-
kärin kirjoittaman reseptin. Lasit tuntuvat 
toimivan halutulla tavalla. Ainoa haitta on, 
että lukuosiosta tuli melko pieni, niin että 
jos haluaa lukea, pitää päätä kääntää taak-
sepäin ja suunnata katse alaspäin, mikä 
rasittaa niskaa. Tätä voisi ehkä korjata 
muuttamalla lähiosion kokoa. Nyt oli kyllä 
valmius katsella samoilla laseilla lähelle ja 
kauas. Normaalisti pidän ”2-prismalaseja” 
ja jos pitää nähdä jotain tarkasti, vaihdan 
”prismalähilaseihin”.

Olen muuten pystynyt lukemaan useita 
kirjoja sen jälkeen kun sain nämä prisma-
lähilasit. Jos lukee sängyssä selällään, on 
lukemisetäisyys 30-40 cm, ja se useimmi-
ten pysyy vakiona, mikä helpottaa prisma-
korjauksen toimintaa.

Antti Virjo

Tutustuminen ”ystävään” nimeltä Parkinson

Sairastuin Parkinsoniin 2001. Tänä aikana 
olen tutustunut uuteen “ystävään” monel-
ta eri kantilta, itse potilaana ja seuraamalla 
muita saman diagnoosin saaneita. Itselläni 
on hitaasti etenevä muoto eikä juurikaan 
pakkoliikeitä. En voi välttyä ajatuksesta 
“olen hyväosainen”. 

Lähes kymmenen vuotta meni kohtuul-
lisesti. Sairaus eteni hiljalleen. Tuli vaihe, 
jolloin pillerien teho ei enää riittänyt ja 
päädyin sähköstimulaatioleikkaukseen. 
Leikkaus auttoi minua hyvin, liikkeelle 
lähtö parani ja ennen kaikkea paha vaiva 

nilkassa hävisi. Suosittelen tutustumaan 
kyseiseen hoitoon. Leikkauksesta on nyt 
noin kuusi vuotta ja ikäväkseni olen huo-
mannut, että OIREET palaavat. Sairaus on 
etenevä, ikävä kyllä. Välillä jos asioita lii-
kaa miettii ja ennakoi; tuntuu hetken pa-
halta!

Liityin heti vuonna 2001 Tampereen Par-
kinson-yhdistykseen ja sitä en ole katunut.

Näihin vuosiin mahtuu monenlaisia asioi-
ta, olen saanut olla monessa mukana, ta-
vannut paljon mukavia persoonia. Heittäy-
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tynyt PELKKIKSEN vietäväksi, tanssinut 
Metsossa ja lausunut omia runoja ym.

Ennen kaikkea olen uskoakseni voinut 
antaa (myös jatkossa) vertaistukea muille 
sairastaville. En laita tähän kirjoitelmaan 
yhtään nimeä, koska teitä hyviä ystäviä 
ja tsemppaajia on niin paljon. Urheilijat 
usein kiittävät kotioloja. Tämä taistelu on 
eräänlaista urheilua. Kiitän avopuolisoani 
hyvistä neuvoista ja sopivasta paapomi-
sesta.

Neuvo numero 1: Sopeuta oma toiminta-
si voimavaroihisi. Tämän neuvon annan 
meille kaikille.

Tämähän kuulostaa muistokirjoituksel-
ta, mutta ei sitä ole. Olen JATKOSSAKIN 
mukana ja MUISTAN, että sairaus etenee, 
mutta ei ota VALTAA.

Hyvää syksyä meille kaikille

Terveisin Jukka

Harrastukseni
Mikä karaoke?
Sana karaoke tulee japanin sanoista kara 
(tyhjä) ja ökesutora (orkesteri), toisin sa-
noen ”tyhjä orkesteri”. Yleensä karaokel-
la tarkoitetaan sitä, että yksi tai useampia 
laulajia laulaa äänitetyn musiikin säestyk-
sellä. Lisäksi tarvitaan laite, josta voi seu-
rata laulun sanoja. 

Tekniikka, jolla tämä toteutetaan voi olla 
hyvinkin monipuolinen. Nykyisin ka-
raokelaitteisto käsittää tyypillisesti ka-
raoke-soittimen, johon asetetaan säestyk-
sen sisältävä dvd-levy. Lisäksi tarvitaan 
näyttölaite, joka on enimmäkseen televi-
sio tai datatykki. Näytössä näkyvät vä-
hintään sanat, jotka parhaimmillaan laula-
misen helpottamiseksi sykkivät musiikin 
tahdissa. 

Karaokessa on tarkoituksena päästä mah-
dollisimman lähelle konserttivaikutelmaa, 
ja niinpä laitteistoon kuuluvat mikrofonit, 
jotka voivat olla langallisia tai langattomia. 
Mikrofonin ääni johdetaan karaoke-lait-
teeseen, jossa se sekoitetaan säestysäänen 
kanssa ja koko äänisekoitus lähetetään 
vahvistimen kautta kovaäänisille. Yleensä 
laitteiston toimintaa (äänenvoimakkuutta 

ja -sävyä) tarkkailee ja säätää laitteiston 
äänitarkkailija. Jokaiselle laululle tarvi-
taan oma taustaäänitys. Jos haluaa laulu-
valikoimaa, tarvitaan koko joukko dvd-le-
vyjä. Tässä tulee tietotekniikka avuksi. 
Koko laulukirjaston saa nykyisin helposti 
mahtumaan kovalevylle, jopa sopivan ko-
koiselle muistitikulle.

Karaokea baarissa
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No, mikä on koko homman juju? Mikä 
on saanut aikaan karaoken räjähdysmäi-
sen leviämisen koko maailman laajuises-
ti? Selittäisikö seuraava iskulause mitään: 
”Laula kerrankin orkesterin säestyksellä!” 
Sinun ei tarvitse muistaa laulun sanoja ja 
rytmissä pysymisessä auttaa sopiva näyt-
tölaitteisto. Äänen voimakkuuden voit 
säätää mieleiseksesi.

Laulamisen aloittaminen vaatii kyllä jon-
kinlaista määrätietoisuutta. Ellet ole kuul-
lut omaa ääntäsi äänitettynä, voit kokea 
ensimmäisellä kerralla shokin: Äänesi 
kuulostaa aivan tuntemattomalta ja tulee 
ihan eri paikasta (kovaäänisistä) kuin ta-
vallisesti. Tämä tunne menee kyllä ohi pie-
nellä harjoittelulla. Kun on alkuvaikeuksis-
ta selvitty, karaoke vie helposti mukanaan. 
Aluksi kannattaa ehkä käydä laulamassa 
erilaisissa pubeissa ym. julkisissa karaoke-
baareissa. Koti-karaoken ylläpito vie aikaa 
ja rahaa, mutta sekin on mahdollista.

Laulaminen on hyvää harjoitusta ääni-

Karaokea Parkkistuvalla, kuva: Irma Virjo

huulille. Parkinsonin taudillehan on tyy-
pillistä, että puhe muuttuu aikaa myöten 
hiljaisemmaksi - jop¬a niin hiljaiseksi että 
se haittaa jokapäiväistä kanssakäyntiä 
muiden ihmisten kanssa. Tampereen Par-
kinson-yhdistyksessä onkin otettu ohjel-
maan karaokeillat, joita on Parkkistuvalla 
yleensä noin kerran kuussa. Tämän on 
mahdollistanut Heikki Kovasen pyyteetön 
ja vaivojaan säästämätön työ laitteiston ra-
kentamiseksi.

Tervetuloa osallistumaan! Halukkaat voi-
vat laulaa mikrofoniin tai vain laulaa mu-
kana. Voi myös vaikkapa vain tarkkailla ti-
lannetta ja nauttia kahvi- ja pullatarjoilusta 
samalla seurustellen muiden kanssa.

Antti Virjo (karaoke-kärpäsen puraisema)
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Partio
”Minä harrastan partiota”- ei ihan tyypilli-
nen lause keski-ikäisen naisen suusta eikä 
varsinkaan tilanteessa, jossa partiotoimin-
taan mukaan meneminen on tapahtunut 
sen jälkeen kun on saanut Parkinson-diag-
noosin. Olin mukana partiossa varhaistei-
ni-ikäisenä parin — kolmen vuoden ajan, 
mutta siitä oli vierähtänyt aikaa jo yli kol-
mekymmentä vuotta kunnes löysin tämän 
harrastuksen uudestaan.

Meidän perheessä kaikki lapset ovat har-
rastaneet partiota seitsemänvuotiaasta 
lähtien. Olen ollut mukana heidän har-
rastuksessaan kuljettajana ja kustantajana. 
Kun sitten tuli mahdollisuus liittyä mu-
kaan aikuistoimintaan ja ryhtyä suden-
pentujen johtajaksi, niin lähdin innolla 
mukaan. Olen ollut johtajana sudenpen-
nuille esikoulu-ikäisistä kolmasluokkalai-
siin. Partiolla on kasvatustavoitteita ja sillä 
on myös tärkeä tehtävä ennaltaehkäistä 
nuorten syrjäytymistä. Koen partiolaisena 
tekeväni jotain sellaista jolla on merkitys-
tä. Se motivoi ja auttaa jaksamaan. 

Partioihanteet liittyvät luonnon ja toisten 
ihmisten kunnioittamiseen. Lisäksi ihan-

teita ovat kehittää itseään ihmisenä ja etsiä 
elämän totuutta. Kehitän itseäni ihmisenä 
menemällä välillä oman mukavuusalu-
eeni ulkopuolelle. Mukavuusalueen raja 
vaihtelee sen mukaan kuinka motivoitu-
nut olen tai minkälainen vointi minulla 
on. On tärkeää myös tunnistaa se milloin 
mukavuusalueelta ei kannata lähteä pois 
vaan on parempi suojella itseään liialta 
stressiltä. 

Elämän totuuden etsiminen ei lopu kos-
kaan. Elämän totuus voi vaihdella iän ja 
elämäntilanteen mukaan. Elämän totuus 
tarkoittaa minun kohdallani sitä, että 
olemme täällä toisiamme varten ja jokai-
nen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi. 

Parhaat hetket partiossa syntyvät nuotiolla 
istuskellessa tai silloin kun näkee rupikon-
nan kulkevan metsäpolulla tai silloin kun 
pienen lapsen käsi ottaa kiinni omastasi 
sisaruspiirissä ja toivotetaan yhdessä toi-
sillemme hyvää yötä ja kiitetään päivästä.  

Anu Salhoja
Lyhennelmä kirjoituksesta, joka on julkaistu Suomen 
Parkinson-liiton nettisivulla.

Vesijumppaa Validia-talossa, kuva: Osmo Kaikuvuo
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Aikuismuskari
Meitä oli viisi urhoollista ja uskaliasta, 
jotka aloittivat aikuismuskarin 12.10. Ve-
täjänä toimii Henna Leisiö Uulusta. Hän 
on todella hyvä tehtävässään, sai meidät 
kuuntelemaan suorastaan korvat hörössä 
ja jokainen meistä soitti ja lauloi.  Saim-
me jo heti ensimmäisellä kerralla kuulla 
melkoisen paketin erilaisista soittimista 
ja kaikkia myös pääsimme kokeilemaan. 
Esimerkkinä soittimista seuraavat: guiro, 
julmu, pitkähuilu, powwow-rumpu, rapa-
palli, sadeputki ja viisikielinen kantele.                                              

Powwow-rumpu on suurikokoinen poh-
jois-amerikkalainen membranofoni eli 
kalvosoitin.  Powwow- rummun sykkeen 
sanotaan symboloivan äiti maan sydämen 
lyöntejä.                                       

Julmu on pilli, jolla voi matkia mm. lin-
tujen ääniä. Ensin tuntui, että sillä ei saa 
mitään ääntä aikaiseksi, mutta siitähän sai 
melkoisia ääniä, olimme aivan ihmeissäm-
me. Rapapalli on rytmisoitin, jota aikai-
semmin on käytetty mm. pallona ja verkon 
merkkinä. Rapapalli on tehty tuohesta ja 
sen sisällä on hiekkaa.  Sadeputki on ete-
lä-amerikkalainen soitin. Soittimen ääni 

syntyy putken sisällä olevien pienten esi-
neiden (kivien, jyvien, siementen) osues-
sa putken sisäseinissä oleviin piikkeihin. 
Perinteisesti sadeputket on valmistettu 
kuivatusta kaktuksesta, jonka piikit on 
työnnetty sisään. Soittimen ääni muistut-
taa sateen ääntä.  

Viisikielinen kantele oli osalle tuttu. Näis-
sä kanteleissa oli kaikukopan alla paikka, 
johon sai laittaa vatsamakkaransa, jolloin 
kantele pysyi hyvin paikallaan.

Kokeilimme, kuinka nenä- ja kurkkuäänet 
saadaan aikaan ja kuinka niillä lauletaan. 
Huikeata! Äänet olivat aivan mahtavia, 
me, siis me saimme aikaan aitoja nenä- ja 
kurkkuääniä.  Kun olimme tutustuneet 
soittimiin ja omaan ääneemme niin saim-
me valita soittimet, jolla soittaisimme. Ryt-
min harjoittelu jo sai suumme messingille, 
huokauksia, tämä on mukavaa. Opette-
limme säestämään ja laulamaan kehtolau-
lun Salomonsaarilta. Kehtolaulun jälkeen 
muskari oli ohi. 

Uutta odotellessa 

Osmo Kaikuvuo

 

Aikuismuskaria Parkkistuvalla, kuva: Osmo Kaikuvuo
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Tampereen Parkinson-yhdistyksen kerhojen yhteystiedot
Aluekerhot
Jämsän seudun Parkinson-kerho 
Pj Lea Virtanen 040 514 6942, eero.virtanen@ppa.inet.fi
Kangasalan seudun Parkinson-kerho
Pj  Sari Koponen 046 666 6818, sari@hoitola-arki.fi,  Sihteeri/rahastonhoitaja Anneli 
Saarinen, 0500 495 859 annelisaarinen@gmail.com
Mäntän seudun Parkinson-kerho 
Pj Marja Pajuniemi 050 340 0359, marja.pajuniemi@phpoint.fi 
Nokian Parkinson-kerho 
Pj Terttu Teikari 044 596 2367.  
Oriveden seudun Parkinson-kerho 
Pj Kari Rannanautio 040 736 8078, krannanautio@gmail.com
Riihimäen Parkinson-kerho 
Pj Aini Paukkunen 045 113 5304, aini.paukkunen@saunalahti.fi 
Sastamalan seudun Parkinson- ja dystoniakerho 
Yhteyshenkilöt Ritva Haavisto 044 213 0682 ja Arja Korpela  050 466 3979,
arja.korpela@kopteri.net
Tampereen alueen Parkinson-kerho 
Yhteyshenkilöt Jaakko Ylinen  0400 481 588 jjylinen@gmail.com ja Jukka Lehtonen 
040 324 3500   jukkajude@gmail.com 
Valkeakosken seudun Parkinson-kerho 
Pj Erkki Töyssy 0407029237, etoyssy@gmail.com

Harrastekerhot
Siimanravistajat 
Pj Tauno Vilén 045 639 8878, tauno.vilen@pp.inet.fi
Tampereen Parkinson Bowling 
Timo Salo 050 309 3320 
MiniParDy, Sastamalan harrastekerho 
Pj Tarja Kolu puh. 040 831 4500, tarja.kolu@gmail.com

Ryhmiä, jotka eivät ole järjestäytyneet kerhoiksi:  
Hämeenkyrön - Ikaalisten Parkinson-ryhmä 
Yhteyshenkilö Raija Heinikangas  0400 323 283, raijaheinikangas@hotmail.com
Lempäälän Parkinson-ryhmä 
Yhteyshenkilö Raija Vastamaa 040 590 3746, raija.vastamaa@gmail.com 
Tampereen Nuoret Parkkikset 
http://trenuoret.suntuubi.com/, Anne Tolonen, tiedottaja, 
tampere.nuoret.parkkikset@outlook.com

Virtain Parkinson-ryhmä 
Yhteyshenkilö Kaisa Kolu puh. 050 522 6593
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Tampereen Parkinson-yhdistys ry
Hallitus vuonna 2017
puheenjohtaja  Osmo Kaikuvuo 040 510 9884 osmo.kaikuvuo@gmail.com
varapuheenjohtaja Jaakko Ylinen 0400 481 588 jjylinen@gmail.com
varsinainen jäsen  Seppo Jyräs 0400 954 063 seppo.jyras@elisanet.fi
varsinainen jäsen, 
liikuntavastaava, isäntä Jukka Lehtonen 040 324 3500 jukkajude@gmail.com
varsinainen jäsen, 
rahastonhoitaja, emäntä Taina Pensasmaa 050 358 9904 t.pensasmaa@gmail.com
varsinainen jäsen, sihteeri Maarit Turunen 040 573 0259 maramarakatti@gmail.com
varsinainen jäsen   Erkki Töyssy 040 702 9237 etoyssy@gmail.com
varajäsen  Seppo 
   Lähteenmäki 040 770 1548 seppo.lahteenmaki49@gmail.com
varajäsen  Kari 
   Rannanautio 040 736 8078 krannanautio@gmail.com
varajäsen  Anu Salhoja 050 361 9380 anu.salhoja@gmail.com

Hallituksen ulkopuolelta
merkkipäivävastaava Tuija Kaikuvuo tuija.kaikuvuo@gmail.com 

Jäsentiedotteeseen toivotaan kirjoituksia, 
joissa kerrotaan tapahtumista yhdistyksen 
ja kerhojen piirissä – sekä jo tapahtuneista 
että tulevista. Hoitokokemuksista voi ker-
toa. Toivotamme tervetulleiksi myös runot 
ja pakinat. Myös teatteri-, elokuva- ja kir-
ja-arvioita voi tarjota julkaistavaksi. Har-
rastuksistaan voi myös kertoa. 

Tiedotusryhmä päättää tarjottujen kirjoi-
tusten julkaisemisesta. Aiheiden tulisi liit-
tyä oman yhdistyksemme ja sen jäsenien 
toimintaan. Jäsentiedotteessa on rajallises-
ti tilaa, joten suurta yleisöä kiinnostaville 
kirjoituksille on syytä etsiä muita julkaisu-
kanavia. 

Kirjoitukset tulee lähettää sähköpostin liit-
teenä osoitteella tamtiedote@kolumbus.fi 
doc- tai rtf-muodossa. Tekstiä ei pidä 
muotoilla tai asetella. Kuvat lähetetään 
myös sähköpostin liitteenä mieluiten jpg- 
muodossa. Kuvateksti voi olla kuvatiedos-
ton nimenä tai sen voi kirjoittaa erikseen 
kirjoitustiedoston loppuun. 

Ohjeita kirjoittajille
Kirjoitukset varustetaan kirjoittajan ni-
mellä. Kirjoittaja voi halutessaan käyttää 
nimimerkkiä, mutta kirjoittajan nimen pi-
tää olla toimituksen tiedossa. 

Tiedotustoimikunta pyrkii kuittaamaan 
tiedotepostilaatikkoon saapuneet viestit. 
Jos kuittausta ei kuulu parin kolmen päi-
vän sisään, on syytä tiedustella asiaa tie-
dotustoimikunnan jäseniltä sähköpostitse 
tai puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät tie-
dotteesta. Tietotekniikka on ihmeellistä. 
Aiemmin on esimerkiksi sattunut, että 
viesti on ohjautunut roskapostiin, josta 
sitä ei välttämättä huomata. 

Tiedotustoimikunta
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Kimmo Kaivanto (1932 – 2012) oli taidemaalari, kuvanveistäjä, 
piirtäjä ja graafikko, jonka töiden näyttely oli esillä Sara Hildénin 
taidemuseossa Tampereella 16.6. – 3.9.2017. Näyttelyn töiden 
inspiroimana tanssinopettaja ja koreografi Marjo Hämäläinen 
laati koreografian ”Käsityksiä”. Tampereen Parkinson-yhdistyksen 
ja Vapaavarsi-ryhmän yhteisötanssijat esittivät teoksen 24.8.2017 
Marjo Hämäläisen johdolla museon yläsalissa. Musiikkina oli Kimmo 
Kaivannon lempiteoksia.

Seuraavassa on ohjaajan ja esiintyjien kokemuksia esityksestä ja sitä 
edeltäneestä prosessista sekä myös katsojan näkemyksiä.

tietooni Kimmo Kaivannon lempimusiik-
kia, joista koreografiaan valitsin kolme.   
Koreografia muodostui siten kolmesta eri 
osasta: 1. Maailman kellot, 2. Käsien koh-
taaminen,  ja 3. Sormet ja Ketju.

 Maailman kelloissa kuvasimme Kaivan-
non huolta ja ajatuksia ihmisen toimista 
luonnon tuhoamisessa ja miten se tuho 
etenee vääjäämättä. Kädet tikittivät aikaa 
J-B. Lullyn sävellyksen ”Marche pour la 
céremonie des Turcs” (Le Concert des Na-
tions) tahtiin.

Toisessa osassa kädet ja ihmiset etsivät, 
löytävät, kohtaavat ja keskustelevat. Tans-
sijat oli jaettu ryhmiin: luonnonmuotoili-
japarit, luonnontapahtumaryhmä, Rous-
seau-ryhmä ja liikekeskustelijat.  Gustav 
Mahlerin ”Adagietto, Symphony no.5 in 
C sharp minor” (paremmin tunnettu elo-
kuvan ”Kuolema Venetsiassa” tunnusmu-
siikkina) siivitti tätä osaa.

Kolmannen osan inspiraationa oli paitsi 
musiikki — Karl Jenkinsin ”Palladio” — 
myös erityisesti Kaivannon sininen teos-
luonnos ”Ketju”.  Koreografia päättyikin 
toisiinsa solmiutuneeseen tanssijoiden 
yhtenäiseen ketjuun.  Kimmo Kaivannon 

Käsityksiä Sara Hildénin taidemuseossa

Käsityksiä Kimmo Kaivannon taiteen inspiroimana
Pidän paljon käsistä, suorastaan rakastan 
niitä. Varhaisin muistoni maailman iha-
nimmista käsistä on joulupukin kädet.  Is-
tuin noin 5-vuotiaana hieman pelokkaana 
pukin sylissä ja tuijotin hämilläni hänen 
käsiään, niissä oli jotain tuttua. Isän kädet-
hän ne olivat, paljon myöhemmin ymmär-
sin. Isäni kuoli tapaturmaisesti kun olin 
seitsemän, eikä isän ja käsien kaipaus lop-
pune koskaan. Kaikenikäiset kädet ovat 
kiinnostavia ja suloisia, mutta vanhem-
missa käsissä asuu enemmän vivahteita, 
herkkyyttä, voimaa ja hienovireisyyttä.  
Siksi olikin kerrassaan mainiota, että Kim-
mo Kaivannon näyttelyssä käsillä oli mer-
kittävä rooli juuri aulan tilassa, joka oli 
ainoa mahdollinen esityspaikka näin isolle 
tanssiryhmälle.  Mainiota oli myös se, että 
Tanssiryhmä Vapaavarsi ja Tampereen 
Parkinson-yhdistyksen tanssiryhmä ovat 
erityisen taitavia käsien tanssissa.  

”Käsityksiä” koreografia alkoi muodostua 
jo ensitutustumisella, jossa johdattelija-
na oli Sara Hildénin taidemuseon lehtori 
Elina Laurikainen. Tanssijoilla oli mah-
dollisuus tutustua näyttelyyn minun joh-
datuksellani tanssien ja saivat etsiä oman 
suosikkiteoksensa. Onnistuin saamaan 
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vaimo oli katsomassa esitystä ja hän piti 
erityisesti tästä kolmannesta osasta.

Yhdessä hyvällä tahdolla ja voimalla me 
ihmiset voimme vaikuttaa luonnon ja tois-
temme hyvinvointiin luottamalla positiivi-
seen energiaan, yhteiseen iloon tanssista, 
taiteesta ja toisistamme. Tällaisia miettei-
tä ja käsityksiä Kaivannon ja tanssijoiden 
inspiroimana.  Kyllä oli ihanaa tehdä tämä 
koreografia! Rakastan kuvataidetta,  Sara 
Hildénin museo on lempimuseoni Tampe-
reella ja sain työskennellä ison (18 tanssi-
jaa), innostuneen tanssijacompanyn kans-

sa.  Miten upeasti molempien ryhmien 
tanssijat keskittyivät ja tanssivat! Miten 
rohkeasti esiintyivät yhdessä uusienkin 
tanssijatuttavuuksien kanssa!  

Oi onnea! Kiitos!

Marjo H.

Kimmo Kaivanto -projekti – Käsityksiä
Meille Vapaavarsilaisille oli ilo ja kunnia 
päästä mukaan Marjo Hämäläisen Kim-
mo Kaivanto-projektiin. Odotimme mie-
lenkiinnolla yhteisiä harjoituksia ”park-
kislaisten” kanssa. Heti ensimmäisissä 
Liikelaiturin harjoituksissa oli selvää, että 
sovimme erinomaisesti yhteen toistemme 
liikunnalliset rajoitukset huomioiden. Yh-

teisötanssissahan jokainen liikkuu omalla 
tavallaan ohjaaja-koreografin antamien ai-
heiden hengessä.

Esityksemme koostui kolmesta osasta: 
Ensimmäisessä osassa kätemme olivat 
staattisia kellon viisareita. Toisessa osassa 
parini Antin kanssa ilmaisimme käsiem-
me liikkeillä Kimmo Kaivannon taulua 

Lämmittelyä. Kuva: Seija Forsström
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Käsityksiä-teoksen esityksestä  

”Luonnon muotoilija”. Luontohan edusti 
taiteilijalle optimismia ja elämän jatku-
vuutta.  Tätä ajatusta aloimme rakentaa 
itsemme näköisellä tavalla. Aluksi liikeh-
dimme varovaisesti tunnustellen ja rajoja 
etsien. Harjoitusten edetessä löysimme 
käsiimme lisää ilmaisua: auki—kiinni, hi-
taasti—nopeasti, kiertoja, pysähdyksiä, 
vartalon painonsiirtoja, toisen huomioon 
ottamista ja kuuntelua sekä kevyitä koske-
tuksia. Onnistumisen tunne lisääntyi liike-
kielen kehityksen myötä.

Kolmannessa osassa kävimme liikekes-
kustelua useamman tanssijan kanssa. Täl-
löin esitystila pulppusi kiivaana nopeita ja 
energisiä liikkeitä. Ohjelma päättyi elämää 
sykkivään ketjuun sekä musiikin loppues-
sa yksilöllisiin loppuasentoihin.  

Koko esitys oli syvä elämys!

Oli hienoa tanssia kanssanne!

Raija H., Vapaavarsilainen

Saavumme Sara Hildénin museolle ja har-
joittelemme Marjon opastuksella viereises-
sä huoneessa, jossa esityksemme tulee ta-
pahtumaan. Olemme hiukan totisia, mutta 
iloisia, saammehan esiintyä tässä arvok-
kaassa ympäristössä ja Kimmo Kaivannon 
näyttelyssä. Harjoitus menee kivasti. Jän-
nitys alkaa nousta, katsastamme paikkoja 
missä tulemme esiintymään. 

Aika lähestyy, seisomme, tuijotan vasta-
päistä seinää, silmien ohitse liukuu ihmisiä 
istumaan seinän viereen tuoleille, hengitän 
niin kuin Marjo on meitä opastanut. Mu-
siikki alkaa, kohta kello lähtee liikkeelle, 
kädet tahtoisivat jo toimia, mutta maltan, 
en aloita vielä. Kädet nytkähtelevät viisa-
reitten tavoin, elän, kuuntelen musiikkia, 
pidän taukoja, niin tärkeitä, joita ei yleen-
sä muista, mutta muistan nyt. Musiikki 
loppuu, vaivumme murheellisina päät 
alaspäin. Tauko, kestää ja kestää, koska 
jatkamme, hei nyt kiiruhdan keskustele-

maan, kädet puhuu, jalat puhuu, taukoja, 
pää puhuu, hiukan vilkuilua, puhe loppuu 
kohta. Alamme muodostaa riviä, koska se 
tapahtuu ja onko rivi edes suurin piirtein 
suora. Irma istuu toisessa päässä ja Tuija 
toisessa ja Antti keskellä, he muodostavat 
rivin alkuosion, ryhmitymme liikehtien ri-
viin. Rivissä tanssi jatkuu ja jälleen mietin, 
koska sormikoukku alkaa, joko, joko? Nyt 
se alkaa, muistan, muista pitää taukoja! 
Musiikki loppuu, onko se jo ohi, voi har-
mi. Kumarramme kolmeen suuntaan ja 
sali raikuu aplodeista. Olo tuntuu tyhjältä 
ja onnelliselta, me teimme sen. Kiitos Mar-
jo ja kaikki osallistuneet, tuntuu hyvältä. 

Vielä katsomaan näyttely uudelleen ja 
kahville. Näyttely huokuu pasifismia ja 
olen mielissäni, taisimme onnistua, Kim-
mo Kaivantokin olisi varmasti pitänyt.

Osmo K.

Yhteisötanssi on parhaimmillaan uppoutumista oman näkemyksen kautta annettujen 
mielikuvien ja taiteen näkemysten tulos. Olen yllättynyt siitä, miten paljon siitä saa itsel-
leen mielihyvää, kun vaan rohkeasti heittäytyy mielikuvien vietäväksi.

Raija V.
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Tuntemuksia käsityksistä
Minulla on jäykkä ja kivulias olo, en pys-
ty niskakivun takia nostamaan katsettani 
lattiasta. Koko vartaloni on voimakkaasti 
vääntynyt vasemmalle. Minut tuotiin tä-
hän pyörätuolilla – istun ja odotan, odo-
tan. Yritän olla välinpitämätön, mitä siitä 
etten kykene nousemaan ja liikkumaan. 
Katsokoot vain säälivästi, arvostelevasti tai 
kummeksuen, ihan miten haluavat. Miele-
ni on kuitenkin tyyni ja rauhallinen. Tun-
nen olevani yksin, sillä taipuneen asentoni 
vuoksi en kykene näkemään muita tans-
sijoita saati yleisöä, näen vain lattialaatto-

ja ja kuulen hiljaista puhetta ja kohinaa. 
Siirryn johonkin toiseen todellisuuteen, ei 
aika eivätkä kivut merkitse enää mitään. 
Nyt musiikki alkaa soida! Olen edelleen 
paikalleni jähmettyneenä. Sitten kohotan 
käsivarteni määrätietoisesti, annan musii-
kin täyttää mieleni ja olemukseni, käteni 
liikkuvat kuin kellon viisarit – Maailman 
kello käy!

Tuija K. 

Yhteinen tanssiproduktiomme
Oli kiva harjoitella yhdessä Vapaavar-
si-ryhmäläisten ja oman ryhmän kanssa 
Liikelaiturilla. Harjoittelu sai uutta puhtia, 
kun tulimme taidemuseoon. Kimmo Kai-
vannon teokset olivat inspiroivia ja puhut-
televia. Esiintyminen oli juhlava kokemus. 

Aivan tuli pala kurkkuun maailman kello-
jen alkaessa soida. Oli tosi upeata olla osa 
tätä yhteistä esitystä. Kiitos Marjo, kiitos 
kaikki kanssatanssijat!

Irma ja Antti V. 

Taidetapahtuma tempaisi katsojan jo ennen esityksen alkua täysin mukaansa.  Esiinty-
jät virittäytyivät ohjaajan kanssa teoksen tunnelmaan, nauttien ja toisiaan kannustaen. 
Koko esityksestä huokui ilo saada olla osa hienoa tulkintaa tanssin välityksellä. Ko-
reografia oli tehty niin, että jokaisen osallistujan osuus muodosti yhdessä upean koko-
naisuuden. Taiteen, musiikin ja tanssin yhdistäminen toimi tässä esityksessä hienosti 
inspiraation lähteenä.

Seija F, Kiitollinen katsoja
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Käsitanssi Sara Hildénin museolla, kuva: Riikka Salonen

Maailman kellot, kuva: Riikka Salonen



Yhdistyksen joulujuhla
Juhla järjestetään Ravintola Violassa perjantaina 8.12.2017 alkaen klo 19.00, osoite 
Juhlatalonkatu 4, Tampellan alueella.
Luvassa on mm. jouluateria, arpajaiset, ohjelmaa ja rentoa yhdessäoloa!
Juhlatalon lähellä on pysäköintitalo Massun parkki. Juhlatila on esteetön. Tilassa ei ole 
alkoholitarjoilua, mutta sinne voi tuoda omat juomat. Osallistumismaksu 35 euroa maksetaan 
yhdistyksen tilille FI95 5730 0820 0451 73.
Ilmoittautumiset Osmo Kaikuvuolle 24.11. mennessä:
puh. 040 510 9884 tai osmo.kaikuvuo@gmail.com 

Tampereen Parkinson-yhdistys ry
Yhdistyksen toimisto Parkkistupa, Satakunnakatu 56, 33230 Tampere
Avoinna kuukauden 1. ja 3. tiistai klo 13 – 16, jolloin puh. 050 566 9588 ja paikalla yhdistyksen 
jäsen tai jäseniä, joilta voi saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja vertaistukea. 
Poikkea juttelemaan!
Arkisin päiväaikaan puh. 050 307 3470. Sähköposti tamparkki@kolumbus.fi
Kotisivut: www.tampereenparkinsonyhdistys.net
Pankkitili BIC OKOYFIHH, IBAN FI95 5730 0820 0451 73

Tanssia Ilkossa. Kuva: Osmo Kaikuvuo

Tervetuloa!


