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Parkkis Mansesta
2019 aikataulu
Parkkis Mansesta 2/2019, materiaalit 15.4. 
postitus toukokuussa. 
Parkkis Mansesta 3/2019, materiaalit 12.8. 
postitus syyskuussa. 
Parkkis Mansesta 4/2019, materiaalit 28.10. 
postitus marraskuussa. 
Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan 
erikseen. 

Ilmoitushinnat, 4-väri:
on mahdollista saada etu- ja takakannen 
sisäsivuille tai takakanteen:
Sisäkannen koko sivu tai 75% takakannesta 
160 euroa. Sisäkansissa lisäksi mahdollisia 
puoli sivua (100 €) tai 1/4-sivu (70€). 

Ilmoitushinnat, mv (sisäsivut):
Koko sivu 80 € / puoli sivua 50 €
1/4 sivu 30 € / 1/8 sivu 20 €

Mainoksen muoto on joustava. Esim. puo-
likas sivu voi olla myös pystysuunnassa ja 
1/8 sivu voi olla vaikka neliön muotoinen. 
Kysy tarjous haluamastasi ilmoituksesta tai 
ilmoitussarjasta! 

Tiedotteeseen tarjottavat kirjoitukset ja 
mainosmateriaali on lähetettävä sähköpostin 
liitteenä osoitteeseen 
tamtiedote@kolumbus.fi . 
Katso kohta ”ohjeita kirjoittajille”!
Lisätiedot: Osmo Kaikuvuo 040 510 9884

Tiedotusryhmä
Vastaava päätoimittaja Osmo Kaikuvuo, 
040 510 9884, osmo.kaikuvuo@gmail.com
Tuija Kaikuvuo, tuija.kaikuvuo@gmail.com
Anu Salhoja, anu.salhoja@gmail.com
Anne Tolonen, 
tampere.nuoret.parkkikset@outlook.com

Taitto ja painattaminen
Oy Höntsy Ab, Tampere

Kannen kuva: Pyhäjärvi tammikuussa 
2019. Kuva: Osmo Kaikuvuo

Tuvalla on myytävänä 
liukulakanoita

- valkoiset, 110 x 170 cm,  34 €
- värilliset, 75 x 150-160 cm, 25 €
- värilliset, 75 x 240 cm (parisänky) 35 € 
- värilliset, 75 x 255 -265 cm,  35 €

Myynnissä on myös suruadresseja, 
10 erilaista, hinta 12 €

Maksetaan Tampereen Parkinson-
yhdistyksen tilille
IBAN FI95 5730 0820 0451 73
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Puheenjohtajalta

Hyvää alkanutta vuotta 2019. Vuosi on 
alkanut mukavilla pakkasilmoilla ja lunta-
kin on saatu sopivasti. Tuntuisi siltä, että 
vuodesta tulee hyvä, toivotaan ainakin.

Liittomme nimikin muuttui hiukan. Viiva 
pudotettiin pois ja samalla menimme ti-
laan, joka ei suinkaan ole hyvää suomea 
(Parkinsonliitto). Ei voi mitään, enemmis-
tön tahto.

Sote taitaa mennä puihin. Toivottavasti 
kyseisen asian eteen tehty työ tullaan käyt-
tämään hyväksi ja sieltä noukitaan oikean-
laiset ja tarpeelliset kohdat ja niitä käy-
tettäisiin niin sosiaali- ja terveysasioitten 
hyväksi. Nykyisen terveyden- ja sairaan-
hoidon tekemisiä kehitettäisiin. Julkiselle 
puolelle asioimaan pääsyä helpotettaisiin 
palkkaamalla lisää henkilökuntaa ja turhat 
byrokratiat karsittaisiin pois. Lääkäreiltä 
siirrettäisiin takaisin sihteereille hidas tie-
tokoneilla kirjoittaminen, jolloin aikaa jäisi 
lisää asiakkaille. Sairaaloissa lopetettaisiin 

turhat kokoukset ja siirrettäisiin sekin aika 
asiakkaitten vastaanottamiseen ja hoitami-
seen.

Parkinson-potilaille pitäisi antaa koko-
naisvaltaista hoitoa. Eri lääkäreitten tulisi 
konsultoida toisiaan, jotta parkkislaisten ei 
tarvitsisi hypätä luukulta luukulle, kun ei 
välttämättä edes jaksa sitä rumbaa. 

Mikä ihme tätä maata vaivaa? Sote-takseja 
ei saa ajoissa ja kaikki taksit eivät aja so-
te-kyytejä, koska niistä ei ilmeisesti mak-
seta yhtä hyvin kuin muun tyyppisistä 
ajoista. Potilaita ei kutsuta ajoissa vastaan-
otolle (Parkinson-potilas pitäisi kutsua 
vastaanotolle vähintään puolen vuoden 
välein). Neurologi soittaa ja kyselee, että 
onko kaikki kunnossa. Tietysti potilas 
tsemppaa, kun on tietoinen soittoajasta 
(hän on ottanut lääkkeen mahdollisesti en-
nen aikojaan tai hiukan enemmän), silloin 
ei tule aina valitettua ja kerrottua kaikkia 
ikäviä asioita (syynä voinee olla myös lu-
terilainen moraali, suomalainen kasvatus).

Kovasti tuli vuodatettua pahaa oloa. Teke-
mistä yhdistyksessämme riittää ja onneksi 
on tekijöitä. Työikäisetkin ovat hienosti 
terästäytyneet ja tekijöitä on löytynyt ja 
homma pyörii. 

Olen pohtinut useasti esteettömyyttä ja 
miksi esteitä on aina vaan. Olen nähnyt 
myös hienosti tehtyjä ja hoidettuja kiin-
teistöjä ja teitä, joilla pystyy vaivatta kul-
kemaan niin rollaattorilla kuin myös pyö-
rätuolilla. Portaat, kynnykset, ovet, valot 
yms. ovat paikkoja, joita kannattaa pitää 
silmällä.  Monissa kiinteistöissä on jo huo-
mattu, että palo-ovissa ei välttämättä tarvi-
ta kynnystä, kun ovi on suljettuna ei oven 
alta vuoda savua, eikä tuli luikertele sieltä. 
On automaattisesti syttyviä valoja. Hissit 
on tehty sellaisiksi, että avustaja mahtuu 
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Pertti Koskinen 14.2.1949 - 5.12.2018

In Memoriam

Pertti kalastaa. Kuva: Veijo Hytönen.

pyörätuolipotilaan kanssa samaan kyy-
tiin. Porrashuoneisiin pääsee niin, että ei 
tarvitse nousta portaita ylös. Ovet aukea-
vat sähköllä nappia painamalla. Kun nämä 
asiat ovat kunnossa ja saadaan kuntoon, 
on meillä kaikilla parempi elämä edessä, 
sairauttakin on helpompi kestää.

Parkinson-potilaalle on tärkeätä, että hä-
nellä on joku läheinen henkilö, koska 
jossain vaiheessa tarvitaan avustajaa tai 
omaishoitajaa. Jokainen haluaa asua mah-

Elämämme päivät säädetään - jokin suurempi 
voima - oma tähtemme syttyy
Tähtien muiden joukkoon sulautuu - kunnes 
aikanaan – vuorollaan taivaankaarelta rau-
haan hakeutuu.
Uskon ja uskomme, Pertti löysi ja pääsi rau-
haan lopulliseen.
Siellä on hyvä pelata shakkia ja tutkia ja kor-
jailla taivaallisia koneita.

Itse sairastuin Parkinsoniin vuonna 2001 ja 
Pertti hieman myöhemmin. Opimme tun-
temaan toisemme lähinnä Parkinson-yh-
distyksen liikunta-asioiden kautta.
Vuosien kuluessa ystävystyimme ja pu-
huimme paljon myös vaikeista asioista. 
Pertti oli elämässään kokenut paljon hie-
noja asioita, mutta myös surua.
Pertin elämässä työ vei häntä ympäri maa-
ilmaa. Olikin hieno kuunnella juttuja mais-
ta, joissa hän oli työskennellyt.
Pertti oli jämpti ja säntillinen kaveri. Hän 
pyrki aina auttamaan ja huomioimaan toi-
sen ihmisenä.
Pertin elämässä ystävillä (esim. Daltonin 
veljekset kouluajoita) ja pojan perheellä 
(kaksi lastenlasta) ja meillä Parkinson-ai-
kaisilla oli suuri merkitys.

dollisimman kauan kotioloissa eikä suin-
kaan hoivakodissa. Onhan tietysti hoiva-
kotikin koti. On mietitty joskus yhdessä, 
että pitäisi olla sellainen paikka, jossa 
parkkislaiset asuisivat lähekkäin ja heillä 
olisi yhteiset kokoontumistilat sekä hoito-
henkilökuntaa saatavilla. Ei taida meissä 
olla ketään niin varakasta, että sellainen 
voitaisiin perustaa ja sitä voisi ylläpitää. 
Toivossa on hyvä elää. 

Osmo Kaikuvuo
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Pertillä sairaus eteni suhteellisen hitaasti, 
samaa tahtia omani kanssa.
Viimeisten vuosien aikana vaivoiksi tuli 
myös lonkkakipuja ja myöhemmin vakava 
sairaus, joka vei Pertin voimat 5.12.2018.
Viimeisten viikkojen aikana Pertti koki si-
säisen rauhan. Tietäen, minne oli matkalla.
Taivaan kaarelta rauhan löytäen. 

Jukka Lehtonen

Tampereen Parkinson-kerhon perusta-
vassa kokouksessa 29.12.2009 hänet valit-
tiin varapuheenjohtajaksi, jona hän toimi 
vuoden 2010. Hän toimi myöskin Parkin-
son-kerhon liikuntavastaavana 2010-2012.
Pertti oli keilakerho Tampereen Parkinson 
Bowlingin perustaja, jonka puheenjohtaja-
na hän toimi 2010-2013.

Innokkaana kalastuksen harrastajana hän 
oli Kalakerho Siimanravistajien jäsenenä 
usean vuoden ajan.

Tapahtunutta
Oriveden seudun Parkinson-kerhon vierailu moottorikerholla
Talvisena torstaina Oriveden seudun Par-
kinson-kerhon ”miesten piiri” vieraili 
Oriveden moottorikerhon kerhotalolla. 
Kerhotalo sijaitsee historiastaan rikkaan 
Oriveden asemaseudun vanhalla sa-
ha-alueella Hiedan satamassa. Sahaustoi-
minta Hiedassa Längelmäveden rannalla 
alkoi v. 1885 ja päättyi noin satavuotta 
myöhemmin. Rautatie Orivedelle saatiin 

vuonna 1883, kun käyttöön vihittiin rata-
osuus Tampere – Seinäjoki. Rautatien tulo 
synnytti monenlaista teollista toimintaa 
asemaseudulle sahaustoiminnan lisäk-
si. Oriveden asemaseudun historiasta on 
2000-luvulla tehty kolme kirjaa, viimei-
seen osaan on allekirjoittanut kirjoittanut 
mm. jäärata-ajoista Hiedassa.

”Miesten piiri.” Toinen vasemmalta Topi Vainio ja 
kolmas vasemmalta Timo Vainio.  
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Kerhotalolla on lähes sadan vuoden histo-
ria. Se on rakennettu 1920-luvun alkupuo-
lella. Siinä on toiminut sahan työntekijöitä 
palvellut kahvila. Moottorikerho osti sen 
1987 Oriveden seurakunnalta.

Laajennusosa valmistui vuonna 1995 ja 
vanhaan osaan on tällä vuosikymmenellä 
saneerattu saunatilat ja takkahuone.

Oriveden Moottorikerho täyttää tänä 
vuonna 70-vuotta. Se on vanhin maaseu-
dulle perustetuista Moottorikerhoista. Ori-
veden ajajat edustivat ennen omaa kerhoa 
Hämeen Moottorikerhoa.

Kerhon historiaa kuvin ja sanoin esitteli 
seniorisihteeri Kari Rannanautio. Tapaa-
misen teemana

oli myös Pyynikin ajot, joka ajettiin vuosi-
na 1932 - 1971, koska useampikin ”miesten 
piiriläisistä” oli nuorena miehenä käynyt 
katsomassa syksyistä vauhtijuhlaa Pyyni-
kin rinteillä ja nauttinut limonadia Pyyni-
kin Helmi.

Luonnollisesti paikalla oli kaksi aitoa 
Pyynikin ajojen TT-ajajaa Oriveden Moot-
torikerhosta, Timo ja Topi Vainio, nämä 
mainiot vauhtiveikot vuosikymmenien 
takaa. He kilpailivat Pyynikillä vuosina 
1956 – 1971 yhteensä lähes 30 kisalähdös-
sä. Monta tarinaa ja juttua saimme heiltä 
kuulla niin Pyynikin ajoista kuin muista-
kin TT-ajoista. Topi Vainio on Pyynikin 
ajon voittaja vuodelta 1968 luokassa A 125 
ja Honda. Todettakoon, että kukaan tam-
perelainen ajaja ei ole voittanut Pyynikillä 
kilpakoneluokaa, mutta Oriveden ajaja on.

Timo ja Topi Vainiot nousevat edelleen 
kilpakoneen satulaan näytösajoissa, kuten 
viime syksynä Pyynikillä ja tulevana ke-
sänä Orivedellä, kun ajetaan Oriveden VI 
Classic TT-ajo la 13.7.2019.

Veljekset saavatkin ajaa ikänsä perusteella 
”vähän yli kahdeksaakymppiä”.

Kari Rannanautio

Oriveden tapahtumia joulusta - kohti kevättä
Oriveden seudun Parkinson-kerhon jo 
perinteeksi muodostunut pikkujoulu pi-
dettiin joulukuun toisena tiistaina palvelu-
talon peilisalissa. Iltapäivän hämäryys toi 
joulutunnelmaa. Juhlat aloitettiin joului-
sella musiikilla, jota tänä vuonna tarjosivat 
Oriveden seudun Kansalaisopiston naisel-
linen lauluryhmä ”Harmoniset systerit” 
musiikkiopettaja Riikka Strandmannin 
johdolla. Makoisan jouluaterian jälkeen 
saimme kuulla kerhomme oman jäsenen 
Matin joulurunoja. Yllätysvieraana joulu-
kiireiltään paikalla poikkesi myös itse jou-
lupukki. Arpajaisten pääpalkinnon, jou-
lukinkun lahjoitti K-Supermarket Orivesi. 
Pääpalkinnon osalta onnetar suosi tänä 
vuonna Akia.

Talven edetessä kohti kevättä kerhomme 
toiminta toteutuu päätavoitteen vertais-

tuen merkeissä. Kuukausikerhot kokoon-
tuvat edelleen kuukauden toinen tiistai 
kello 13.00 kaupungintalon kerhotiloissa. 
Ohjelmassa tulee olemaan jäsentemme hy-
vinvointia edistäviä tietoiskuja niin ravin-
nosta, lääkkeistä kuin kotikaupunkimme 
historiasta. Parkinson-viikolla on tavoite 
järjestää kaikille avoin ”Tieto-iltapäivä”. 
Vuosina 2019-2020 Parkinson-liiton teema-
na on tiedon ja tietoisuuden lisääminen.                                                                                     
Bingoa pelataan joka kuukauden viimei-
nen perjantai kello 13.00 kaupungintalon 
alakerrassa. Tällä ”jännittävällä uhkape-
lillä” kerätään varoja omaa toimintaamme 
varten.

Kari Rannanautio
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Oriveden pikkujoulun laulajien musiikkihetki. Kuva: Kari Rannanautio

Oriveden jäsenten jouluista tunnelmaa. Kuva: Kari Rannanautio



8

Antti ja Irma. 

Sirkka ja Ritva. 

”Olentoja” Sara Hildénin taidemuseossa              

Olentoja on Tampereen Parkinson-yh-
distyksen yhteisötanssiryhmän ja Tanssi-
ryhmä Vapaavarren (60+) yhteinen esitys, 
jonka lähtökohtia ovat tanssijoiden oma 
liike sekä Anj Smithin näyttelyn teoksista 
syntyneet mielikuvat ja tunteet.  Teokset 
olivat Kivettyneet maisemat, Toukokuun 
yö, Syntaksi ja Salamurhaaja. Esityksen 
koreografiasta vastasi Marjo Hämäläinen 
ja musiikista Eero ”Safka” Pekkonen. 

Esitys on toteutunut yhteistyössä Sara Hil-
dénin taidemuseon, Tampereen Parkin-
son-yhdistyksen ja Sisä-Suomen tanssin 
aluekeskuksen kanssa. Taiteen edistämis-
keskus on tukenut esityksen valmistamis-
ta.
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Olentoja 22.11.2018, esitys on ohi, on loppukumarrusten aika. Kuva: Ilkka Kaikuvuo.

Hymyillään…
Laivasta meni höyrykone hajalle ja kippari 
kutsui korjaajan paikalle. Mies tuli, naput-
teli ja koputteli höyrypannun kylkiä ja sit-
ten lyödä kumautti sitä vasaralla kylkeen. 
Ja kas, pannu alkoi toimia. Sitten kippari 
sai korjaajalta 5 000 euron laskun, jossa 
luki vain ’höyrypannun korjaus’.  Koska 
kippari piti summaa jäätävänä vain yh-
destä vasaraniskusta, hän pyysi  laskuun 
erittelyä. Uudessa laskussa luki: vasaran-
isku 50 euroa, iskukohdan löytäminen ja 
tietäminen 4 950 euroa.

Opettaja oli kahvilassa, hän tilasi teetä ja 
omeletin. Laskussa luki 1 tee ja 1 omeleti. 
Opettaja osoitti laskua ja sanoi tomerasti, 
että siinä pitää olla kaksi t:tä. Tarjoilija pa-
hoitteli virhettä kovasti ja lupasi heti tuoda 
uuden laskun. Uudessa laskussa luki: 2 
teetä ja 1 omeleti.

Lahdessa ravirata siirrettiin pois hautaus-
maan vierestä. Raviradan kovaäänisistä 
kun saattoi kuulua kesken hautauksen: Ja 
lähtöön aikaa viisi minuuttia!

Kuulin pihalla, kuinka naapurini jutteli 
kissalleen aivan kuin tämä olisi ymmärtä-
nyt kaiken! Menin sisälle ja kerroin tämän 
koiralleni ja kyllä meitä nauratti! 

”Äiti, nyt mä tiedän, mistä lapset tulee”, 
ilmoitti Liisi 5 v. katsellessaan ulos keitti-
ön ikkunasta. ”No mistä,” kysyi äiti vähän 
hämillisenä. ”Ne, joilla on pieni reppu, tu-
levat päiväkodista ja isompi reppuiset tu-
levat koulusta,” selitti tyttönen.
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Mietteitä
Vanheneminen tarkoittaa siirtymistä intohimosta myötätuntoon.

Jos et pääse banaanikärpäsistä eroon, voit ajatella, että ne ovat keijukaisia.

Kolme onnelliselle elämälle välttämätöntä asiaa on: työ jota tehdä, joku jota 
rakastaa ja jokin mitä toivoa.

Eläminen on elämän tarkoitus.

Vuosi on taas vaihtunut ja vapaaehtoistoiminta on alkanut pyöriä täydellä teholla. 
Liiton toiminnassa on tapahtunut muutoksia ja nimi lyhentynyt Parkinsonliitto ry:ksi. 
Myös kurssitoiminnassa on muutoksia ja kurssit järjestetään pääosin avomuotoisina 
kursseina eri puolilla Suomea.

Sopeutumisvalmennuskurssit
919 Ryhmäliikuntakurssi Varalan urheiluopistola 10.9. klo 13-16 sekä 11.9. ja 12.9. klo 
10-16, haku 8.8.
1919 Läheisten verkkokurssi henkilöille, joiden läheinen sairastaa liikehäiriösairautta 
5.9.-24.10.2019, to klo 12-14,  8 x2 h, haku 8.8. 
Kurssihakemukseen tulee liittää kopio alle 6 kk sairaskertomuksesta. Hakemus on 
voimassa vuoden hakupäivästä lukien. Kela edellyttää matkakorvauksen myöntämi-
seksi lääkärin kirjallista suositusta kurssille. Lisätietoja kuntoutuksen sihteeri Hannele 
Hyppönen hannele.hypponen@parkinson.fi p. 02 2710418.

Tuetut lomajaksot
Voimaa vertaisuudesta omatoimiset aikuiset:
12.-17.8. Lehmirannan lomakeskus Salo, haku 12.5. 
22.-27.9. Rokua Health & Spa, haku 22.6.
6.-11.10. Härmän Kylpylä Ylihärmä, haku 6.7.  
20.-25.10. KK-Verve Lahti, haku 20.7.

4.-9.8. Elämyksiä luonnosta Nuorisokeskus Piispala, haku 4.5.

SOLUKE-lomat (sosiaaliset luontolomat)
10.-15.3. Elämyksiä luonnosta Rokua Health & Spa, voi tiedustella                                                                             
9.-14.6. Elämyksiä luonnosta Kylpylähotelli Rauhalahti, haku 9.3.                                                                                                            
15.-20.6. Elämyksiä luonnosta Kuntoutuskeskus Kankaanpää, haku 15.3.                                                                                    
8.-13.9. Elämyksiä luonnosta Tanhuvaaran Urheiluopisto, haku 8.6. 

Tuettuihin ja Soluke-lomiin liittyen lisätietoja: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto, 
Ruoholahdenkatu 8,   00180 Helsinki www.mthl.fi lomat@mthl.fi p. 010 219 3460 puhe-
linpalvelu arkisin klo 9-13            

Pirteää alkanutta kevään toimintakautta!
Yhteistyöterveisin Lyly, Lyyli Heikkinen lyyli.heikkinen@parkinson.fi p.0400 924032                                   

Järjestösuunnittelijan terveiset
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Neurologiset vammaisjärjestöt toteuttavat yhteistyössä kaikille
avoimen luentotilaisuuden. Tilaisuus on osa valtakunnallista
Aivoviikkoa.

Aika   maanantai 11.3.2019, klo 17.30–19.45.
Paikka  Tampereen yliopiston Linna-rakennus,
  luentosali K103, Kalevantie 5, Tampere.
Sisäänpääsy  Sali sijaitsee -1-kerroksessa. Esteetön kulku
  Pinninkadun puolelta. Kalevantieltä
  saavuttaessa siirry hissillä yksi kerros alaspäin.

Muistia, vireystilaa ja mielialaa
tukevat ruokavalinnat

OHJELMA 

klo 17.30 Smoothietarjoilu ala-aulassa

klo 18.00 Tilaisuudenavaus
  Carita Sinkkonen, Aivoliitto ry, Neurologiset vammaisjärjestöt

  Luento: Muistia, vireystilaa ja mielialaa tukevat ruokavalinnat
  Uutta tutkimustietoa ja käytännön vinkit
  Luennoitsija: Reijo Laatikainen, terveydenhuollon maisteri,
  laillistettu ravitsemusterapeutti 

Ilmoittautuminen 3.3.2019 mennessä
www.lyyti.in/luento_tampere

Lisätiedot Ensisijaisesti sähköpostilla
  Järjestösuunnittelija Carita Sinkkonen 
  carita.sinkkonen@aivoliitto.fi, p. 050 308 9095 tai
  
  Järjestösuunnittelija Ville Keskinen 
  ville.keskinen@neuroliitto.fi, p. 0400 976 740

Huom! Tilaisuudessa ei ole yleisavustajaa.

Lämpimästi tervetuloa!
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Lämpimässä vesijumppa-altaassa on vielä tilaa. Kuva: Osmo Kaikuvuo. 

Tulevia tapahtumia
Hyvät Dystonia-yhdistyksen jäsenet 
Olette lämpimästi tervetulleita kaikkiin tilaisuuksiimme ja rientoi-
himme – niin vesijumppaan, Huutikseen, peli-iltoihin kuin ka-
raokeenkin, myös teatterimatkoille ja mitä näitä nyt onkaan…

Kaikki kiinnostuneet ja halukkaat, tulkaahan mukaan vain!

Liikuntaa niveliin!
Vuosi 2019 alkoi juuri. Tee nyt päätös liikunnasta ja lähde mukaan yhdistyksen järjes-
tämiin tilaisuuksiin.
Liikunnan ohessa tulee/saat myös henkistä pääomaa ja VERTAISTUKEA!
Liikuntavuorot jatkuvat entiseen tapaan:
Ohjattu salijumppa Ratinassa perjantaisin klo 13.15-14.45  (sis. pukan heiton).
Ohjattu vesijumppa Validia-talot (Ritakatu 7) sunnuntaisin klo 13.15--14.15.
Omatoiminen kuntosali Ratinassa torstaisin klo 18.00--19.00.
Tiistaisin klo 10.00-12.00 Ruotulan tenniskeskus (pelkkis ja kuntosali).
Keilaus jatkuu maanantaisin ja torstaisin klo 9.00-10.00 keilahallilla.
Maksut pysyvät ennallaan. Tuo ystäväsi, puolisosi mukaan (tilaa riittää kaikissa ryh-
missä). 
Myös mahdollisuus osallistua avustajan kanssa.
Muista myös omatoiminen venyttely ja liikunta.
Kuntokortteja vuodelle 2019 saa toimistolta. Tänä vuonna ollaan asiassa aktiivisia ja 
näytetään ”närhen munat” muille!!
Kysele asioista Jukalta 040 324 3500 ja Sepolta 040 770 1548
Liikunnallista talvea toivottavat Seppo ja Jukka
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Kutsu yhteisötanssiin

Lämpimästi tervetuloa yhteisötansseihin 
Liikelaiturille tiistaina 26.2. klo 14-15.15. 
Tanssit jatkuvat joka toinen tiistai seuraa-
vasti: 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5. ja 21.5. 
Tanssimme noin 55 minuuttia ja sitten 
juomme hyvät pullakaffet.  Osallistumis-
maksu on 8 €/tanssikerta. 

Yhteisötanssi on matalan kynnyksen tans-
simisen muoto, joka sopii kaikille.  Tans-
sia voi istuen tai pystyasennossa. Mitkään 

apuvälineet eivät ole este tanssimiselle. 
Jokainen päivä on erilainen ja tanssissa 
onkin tärkeää kuunnella omaa sen hetken 
oloa ja liikkua sen mukaan. Jokaisen ainut-
laatuinen keho ja liike, tanssin ilo, kontak-
tit kanssatanssijoiden kanssa ja yhdessä 
tanssiminen ovat keskiössä.  Jos osaat hen-
gittää, osaat tanssia! 

Musiikki ja rytmi ovat tietysti tanssissa 
mukana: Eero ”Safka” Pekkonen on mu-
kana muutamalla tanssikerralla ilonam-
me.  Voit esittää toiveita lempimusiikista-
si Eerolle ja minulle. Eeron poissa ollessa 
CD-soitin korvaa elävän muusikon.Tule 
siis iloitsemaan, virkistymään, hengittä-
mään ja tanssimaan!  Näin pidät huolta 
itsestäsi ja kunnostasi. 

Marjo Hämäläinen 

hamalainen.marjo@gmail.com

J.K. Liikelaiturille voi tulla kahta kautta.  
Yliopistonkatu 58 D on osoite ja 1. kerros. 
Tampere-taloa vastapäätä olevasta portti-
kongista mennään sisään ja suoraan koh-
ti D-rapun ovea.  Siitä muutama porras 
ylös ja ovi oikealla.  Esteetön sisäänkäyn-
ti Pinninkadun puolelta (Pinninkatu 57) 
yliopiston Linna-rakennusta vastapäätä 
porttikongista sisään, ovi heti oikealla, 
jossa oman ”ovikellon” kohdalla lukee Si-
sä-Suomen tanssin aluekeskus ja jota tar-
vittaessa painetaan. Sitten käytävää eteen-
päin hissiin ja 1 krs.

Tervetuloa yhteisötanssiin! Osmo ja 
Tuija täysillä mukana!

Kalakerho Siimanravistajat
Siimanravistajat kokoontuvat loppuke-
väällä 2019 tiistaisin 12.3., 9.4. ja 14.5.  klo 
15 Parkkistuvalla.                                          
Tervetuloa mukaan!
Siiri Vilén 040 734 8251

Läheisten iltaryhmä
Vertaistukiryhmä Parkinsonin tautia sai-
rastavien läheisille kokoontuu keväällä 
2019 torstaisin 7.3., 4.4. ja 2.5. klo 17  
Parkkistuvalla.    
Tervetuloa mukaan!
Siiri Vilén puh. 040 734 8251
siiri.vilen@pp1.inet.fi
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Hei Huutislaiset!
Kaksi muutosta tulee kevään tapaamisiimme. Helmikuun 21. päivän tapaaminen 
muuttuu 19.2. sekä huhtikuun 2. päivän kokoontuminen jää pois, koska olen Pertin 
kanssa Kankaanpäässä kuntoutuksessa. Vastaavasti lisäsin toukokuun 21. päivän vii-
meiseksi kokoontumiseksi. Toivottavasti ei ole liian sekavaa ja alapuolella ovat selvät 
päivämäärät. TERVETULOA!

Huutiksessa on myös hauskaa. 
Kuva: Osmo Kaikuvuo. 

Kokoonnumme seuraavina päivinä klo 14.00
tiistaina 19. helmikuuta, tiistaina 5. maaliskuuta, 
tiistaina 19. maaliskuuta,
tiistaina 16. huhtikuuta, tiistaina 7. toukokuuta sekä 
tiistaina 21. toukokuuta
Muutama hassuttelulause kotona hörpöttämiseksi: 
Vieläkö viulut soivat, välkkyvätkö värivalot, vääntävätkö 
Virtaset valssia vai väsyvätkö?
Käki kukkuu kuusikossa, kuusikko kasvaa kedon laidassa.
Laiturin alla asui vanha hai. Laiturilla haitari soi. Sekös 
vanhaa haita risoi!
Taskussani naksuu tyylikäs taskukello. Tik tak se sanoo se 
taskukello taskussani.
Pidä pipo pakkasella. Pakkanen paukkuu nurkissa. Nurkat 
naksuu pakkasella.

Huutis vetää väkeä Parkkistuvalle. Kuva: Osmo Kaikuvuo. 

Lippu lepatti tuulessa. Lepattiko Liisan letti juostessansa lepikossa.
Lue lauseet ääneen mahdollisimman selkeästi pitkän ja rauhallisen uloshengityksen 
aikana.
Sisäänhengitys sopivassa kohdassa esim. pilkun kohdalla ja lauseiden välissä.
Lausu sanat mahdollisimman selkeästi ja liioittele ääntämistä reilusti.
Tervetuloa mukaan 
vanhat ja uudet 
puheestaan huolta 
pitävät parkkislaiset!
Luvassa on moni-
puolisia harjoitteíta, 
suujumppaa, tavu-
tuksia ja taputuksia, 
loruja, hengityshar-
joituksia, maksimaa-
lista /a/:ta ja monen-
laista muuta kivaa 
ja mielenkiintoista.  
Tule mukaan! 
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Joogaa tuolilla Parkkistuvalla tiistaisin klo 16.30-17.30        
Joogapäivät ovat          19.2.     26.2.      5.3.     19.3.   26.3.     16.4.       23.4.      7.5.
Vetäjänä on Ritva Ylönen, tunnit eivät maksa osallistujille mitään.

Ritva kertoo:
Jooga on kokemus eikä sitä voi oppia joo-
gaamatta itse. Tietoa voi tietysti hankkia 
lukemalla, mutta ilman omaa harjoittelua 
ei ole joogaa.  Jooga on hengittämistä ja 
läsnäoloa jokaisessa hengityksessä, keskit-
tymistä yhteen hengitykseen ja liikkeeseen 
kerrallaan.
Olen opetellut ohjaamista viime syksystä 
lähtien näkövammaisten joogaryhmässä.  
Minua pyydettiin ohjaamaan tuolijoogaa 
myös Parkkistuvalla. Olen syksyn aikana 
lukenut dystoniasta ja Parkinsonin taudis-
ta ja yrittänyt hahmottaa, miten joogaa tu-
lisi ohjata tälläiselle ryhmälle. Ymmärrän 
nyt, että ymmärrän molemmista sairauk-
sista edelleen vain vähän. 
Joogasta minulla on jo kymmenien vuo-
sien kokemus.  Opettelin joogaa jo 1970-lu-
vun loppupuolella lukioikäisenä, innos-
tuin uudelleen 1990-luvulla ja 2000-luvun 
alusta olen joogannut erilaisissa joogaryh-
missä.  Pari vuotta sitten toteutin haaveeni 
ja aloitin joogaopettajakoulutuksen. 
Jo näinkin lyhyen ryhmien ohjauskoke-
muksen jälkeen on mukava kuulla ryh-
mäläisten toteavan, että joogan jälkeen he 
nukkuvatkin paremmin. Jooga vie meitä 
kohti mielen rauhoittumista ja pysähty-
mistä ja hiljaisuutta. Keholliset harjoituk-

set auttavat mieltä tasaantumaan. Olo on 
joogan jälkeen rento ja rauhoittunut.  Ja 
keho kiittää harjoituksesta.
Kun ohjaan joogaa Parkkistuvalla, pyrin 
luomaan harjoitukseen turvallisen rauhoit-
tumisen ja keskittymisen tilan.  Jokainen 
joogaa huomioiden omat voimavaransa. 
Aina voi jäädä hengittelemään ja lepää-
mään ja tehdä välillä mielikuvaharjoitusta. 
Teemme yleensä 2-3 kertaa samanlaisen 
harjoituksen, näin liikeradat jäävät parem-
min mieleen.

Suomen Joogaliitto ry.
”Jooga sopii jokaiselle. Joogan hyvää 
tekeviin vaikutuksiin saat tuntumaa 
jo ensimmäisillä harjoituskerroilla. 
Monelle joogasta tulee elämäntapa, 
tie tasapainoiseen kehon ja mielen 
kokonaishyvinvointiin.” 

JOOGANOPETTAJA SJL® 
EUY 500
Suomen Joogaliitto on kouluttanut 
jooganohjaajia ensimmäisenä Suomessa, 
jo 1970-luvun alusta. Nimi muuttui 
jooganopettajaksi vuonna 2000. Opetus 
perustuu ikiaikaiseen joogan traditioon, 
jota on sovellettu nykypäivän tarpeisiin 
ja suomalaiseen kulttuuriin sopivaksi. 
Koulutusprosessissa opiskelija kehittää 
joogan opettamiseen tarvittavia valmiuk-
sia, käytännön taitoja sekä luo perustaa 
koko elämän kestävälle oppimiselle ja 
henkiselle kasvulle.
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Hallitus Juhlat, kokoukset yms. Huutis Iltaryhmä Jäsenillat Karaoke Konkarit Peli‐illat (tietovisa, bingo) Siimanravistajat

ke 13.3. klo 12‐
Kevätvuosikokous ma 

8.4. klo 17‐
ti 19.2. klo 14.00 to 7.3. klo 17

Ma  4.3. klo 17‐19 
Liikuntarajoitteisen 
matkustaminen

ke 13.2. klo 17‐19  ti 12.2. klo 13
Ke klo 15‐19, paitsi ei 

karaoke‐iltoina.

Jäsenten välinen 
pilkkikisa 20.3. klo 9.00 
Pirkkalan Reipinniemi

ke 17.4. klo 12‐
Parkinson‐päivän juhla to 

klo 15‐17
ti 5.3. klo 14.00 to 4.4. klo 17

ma 1.4. klo 17‐19 
Apuväline‐esittely

ke 13.3. klo 17‐19.30 ti 12.3. klo 13 Pelit klo 15‐17
Kesällä mato‐

ongintakisat, aika 
ilmoitetaan myöhemmin

ke 15.5. klo 12‐
Kevätkauden päättäjäiset 

toukokuun lopulla
ti 19.3. klo 14.00 to 2.5. klo 17

ma 6.5. klo 17‐19 
Apomorfiini‐infuusio

ke 17.4. klo 17‐19.30 ti 9.4. klo 13 Tietovisa n. klo 17

Pyöreitä vuosia 
täyttävien jäsenten 

muistaminen 16.5. klo 
13.00

ti 16.4. klo 14.00 ke 15.5. klo 17‐19.30 Bingo n. klo 17.45

ti 7.5. klo 14.00 ti 12.3. klo 15
ti 21.5. klo 14.00 ti 9.4. klo 15

ti 14.5. klo 15

Parkkistupa Parkkistupa Parkkistupa Parkkistupa Parkkistupa Parkkistupa Parkkistupa Parkkistupa Parkkistupa
Liikunta Toimintaryhmä Yhteisötanssi Tuolijoogaa

Keilailu, TPB Kuntosali Pelkkis + kuntosali Salijumppa  Vesijumppa Lukupiiri Nokia

Ma klo 9‐10 To 18‐19 Ti 10‐12 Pe 13.15‐14.45 Su 13‐14.15

Ma 14.3. 17.00‐ 
Kokoontuminen noin 

puolentoista kuukauden 
välein

 Kokoontuminen joka 
kuukauden toinen ma klo 

13
Ti 26.2. 14‐15.15

 Tiistaisin kello 16.30, 
poikkeus joka toinen 
tiistai ja 2.4. sekä 30.4. 

to klo 9‐10 Ti 12.3. 14‐15.15 19.2.
Ti 26.3. 14‐15.15 26.2.
Ti 9.4. 14‐15.15 5.3.
Ti 23.4. 14‐15.15 19.3.
Ti 7.5. 14‐15.15 26.3.

16.4.
Ti 21.5. 14‐15.15 23.4.

7.5.
Kaupin keilahalli Ratina (omatoiminen) Ruotulan tenniskeskus Ratina (ohjattu) Validia‐talo, Ritakatu 7 Parkkistupa SPR:n tila Liikelaituri Parkkistupa

Aluekerhot ja ryhmät

Hämeenkyrö‐Ikaalinen Jämsä Orivesi  Mänttä
Tampere Nuoret 

Parkkikset
Riihimäki Sastamala Valkeakoski Virrat , Pohjois‐Häme

Kokoontuu perjantaisin 
klo 16

13.2. kevätkokous ja 
puheenjohtajan  ja 
hallituksen vierailu

Kuukausikerho, joka 
kuukauden toinen tiistai 

klo 13
Ma klo 13.00 

Keppijumppa ja boccia

Tapahtumista infotaan 
nettisivuilla:  

http://trenuoret.suntuub
i.com/

Kerho kerran kuussa
Tammikuu, SPR:n 

edustaja kertoo Punaisen 
ristin toiminnasta

Kokoontumiset 
kuukauden 2. perjantai 

klo 12‐15 

Kokoontumiset  tiistaisin 
viikoittain

Kerhokokoontuminen 
kuukauden toinen 

keskiviikko 13.30‐15.30

Bingo joka kuukauden 
viimeinen perjantai.

11.3. keilaus Kaupin 
keilahallissa.             

Tarkempi aika ja 
ilmoittautumisohjeet 

ilmoitetaan myöhemmin 
ryhmän nettisivuilla.

Tiistai‐jumppa, kerran 
kuussa  

Toukokuu, kevätlounas

Kävelytapahtuma 
Oriveden 

reumayhdistyksen kanssa
Uinti kerran viikossa 15.4. paikka ja aika avoin

 Retki‐ ja ulkoilupäivä 
kesällä

Teatteriretki kevään 
aikana 

Uimahallin allasryhmä 
MS‐tiimin kanssa

Ravintoterapeutin 
vierailu

13.5. Nuotioilta 17‐19, 
Vehoniemen laavu, 

Kangasala
Vierailu

Teatteriretki
Kokoontuminen 

kuukauden viimeinen 
torstai 

Aurinkorinne Mottilantie 2
Kaupungintalon 

kerhotilat
Länskä

Maauimalan yläsali 
(jumppa)

Paikka ei tiedossa
Valtakatu 20, entinen 

musiikkikirjasto
Virtain liikuntahalli

Yhdistyksen tapahtumia keväällä 2019
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Työikäisten ryhmän tapaamiset 
keväällä 2019
Helmikuussa pyritään järjestämään kai-
kille avoin tutustuminen asahiin.

11.3. Keilaus Kaupin keilahallissa. Tar-
kempi aika ja ilmoittautumisohjeet ilmoi-
tetaan myöhemmin ryhmän nettisivuilla

15.4. Paikka ja aika avoin

13.5. Nuotioilta 17-19, Vehoniemen laavu, 
Kangasala

Kesäkuussa järjestetään vielä kesäkauden 
avajaiset. 

Tapaamisiin liittyvistä muutoksista ja lisä-
tiedoista tiedotetaan ryhmän nettisivuilla. 
(http://trenuoret.suntuubi.com/). Ryhmän 
toiminnasta voi tiedustella myös sähkö-
postitse tiedottaja Anne Toloselta 

tampere.nuoret.parkkikset@outlook.com 

Peli-illat 
jatkuvat keskiviikkoisin klo 15.00-19.00.
Tietovisa Parkkistuvan tietoviisaille alkaa 
noin klo 17.15 ja sen jälkeen laitetaan 
bingomylly pyörimään! Mukavat kysy-
mykset tietovisassa ja kivat palkinnot 
bingossa!
Karaokea lauletaan yksin ja yhdessä 
keskiviikkoisin klo 17.30-19.30 (silloin ei 
ole peli-iltaa):

Parkiadit
Tiistaina 23.4.2019 lähdetään taas toivotta-
vasti isolla porukalla näyttämään tampe-
relaista osaamista Parkiadeihin Lahteen. 
Kisat järjestetään Lahdessa Pajulahden 
liikuntaopistossa. Linja-auto lähtee n. klo 
7.00 toimistolta, matkalta voi tulla mu-
kaan.

Matkan hinta määräytyy seuraavasti, kil-
pailijoiden hintoihin sisältyy ruokailu 

Puhallustikka 16 € (5 harjoituskertaa ja 5 
kilpailusuoritusta)

Sisägurling, pukka ja pelkkis 24 €

Turistit 20 € (sisältää ruokailun) 

Sisägurling 2-4 hengen joukkueet, peliaika 
klo 10-11

Puhallustikka klo10-13
Pukka ja pelkkis 11-15
Ruokailu 11-13.30
Palkintojen jako klo 15.30
Takaisin toimistolla klo 18
Lähde kannustamaan - pelaamaan – mat-
kailemaan - vaihtelua arkeen.

Linja-autossa on tunnelmaa, porukka on 
mukavaa, viihdyt varmasti!

Ääntä voidaan avata jo mennessä (Huu-
tiksen opein).

Kajauta maksimaalinen /a/! 

Ilmoittaudu Jukalle 15.3. mennessä, puh. 
040 3243 500   jukkajude@gmail.com

Ei voitto vaan murskavoitto!

13.2. 13.3. 
17.4.  15.5.
Tule mukaan lau-
lamaan, lauluja 
on satoja valit-
tavissa, löydät 
varmasti suosikkisi! Voit tulla myös vain 
kuuntelemaan ja kahville, juttuseuraa 
löytyy varmasti.
Ja äänellään se variskin laulaa!
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Yhdistyksen jäsenillat keväällä 2019
4.3. Liikuntarajoitteisen matkustaminen 
1.4. Apuvälineitten esittely, Respecta
6.5. Tietoa apomorfiini-infuusiosta

Teatteriin Helsinkiin,
teatteriin Helsinkiin, 
teatteriin Helsinkiin
Nopeat ehtivät mukaan retkelle Hel-
sinkiin Suomen Kansallisteatteriin. 

Pienten puheita
Hanna 3 v. satutti itsensä keinussa ja minä 
sanoin, että no niin, nyt sinä teloit itsesi.  
Tyttö kiljaisi vihaisesti: ”Enkä teloittanut!”

Olin 8 kuukauden ikäisen Jussin kanssa 
iltapesulla ja huomasin pojan selässä ham-
paiden jäljet. Kaksivuotias isoveli Ville oli 
iltapalalla keittiössä ja tullessamme pikku-
veljen kanssa pesulta ihmettelin ääneen, 
että kukahan Jussia on purrut selkään. 
Ville heilutteli jalkojaan, nakerteli juusto-
palaansa ja tokaisi: «Jussi itte varmaan.”

Yhtä matkaa.

Yhtä matkaa, yksi matka, kaksi elämää -näy-
telmä, torstaina 21.3.2019 kello 13.00. 
 Rooleissa Seela Sella, Puntti Valtonen ja 
Eero Safka Pekkonen (yhteisötanssin musiik-
kivirtuoosi).
Lippuvaraukset 26.2. mennessä Marsa Leh-
tonen puhelin 0440 638 961 tai sähköposti 
marjaliisa.tampere@gmail.com
Lähdemme linja-autoasemalta kello 9 (Män-
tylän liikenne). Poikkeamme Hyvinkään 
ABC:lle kahville tai vaikka lounaalle (lounas 
10,90 €, S-kortilla 9,90 €). Paluumatkalle voit 
varata evästä.
Paikkoja on varattu 40, riveiltä 1-5. Parvella 
on kaksi pyörätuolipaikkaa. Eläkeläislipun 
hinta on 34,00 €. Mikäli ryhmässä on vä-
hintään 20 henkilöä, lipun hinta on 32,00 €, 
avustajan lipun hinta on 8,00 €.
Matkan hinta yhteensä 40 henkilöä 15,00 € 
+ 32,00 € = 47,00 € tai 30 henkilöä 20,00 € + 
32,00 € = 57,00 €.
Hinta selviää myöhemmin, maksut yhdis-
tyksen tilille FI95 5730 0820 0451 73

Levitän kylpyhuoneessa vaippoja narulle 
kuivumaan, kun Hanna 3 v. riuhtaisee 
oven auki ja tiedustelee:” No pärjätäänkös 
täällä!” Vastaan, että kyllä täällä pärjätään 
kiitos vain kysymästä. Hanna pamauttaa 
oven kiinni ja toteaa mennessään: ”Pär-
jättiinhän siellä sitten, kiitos vain kysy-
misestäni.”

Tuukka (7 v.) selitti vaarille sängyssä ilta-
sadun jälkeen: kun mä suljen silmäni, mun 
mieleeni tulee heti se ruma v-sana, mutta 
mä ajattelen, että se tarkoittaa että vatvee.  
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Apomorfiiini-infuusiosta

Parkinsonin taudin oireita hoidetaan mm. 
levodopalla ja dopamiini-agonisteilla. Kun 
sairauden edetessä perinteinen lääkehoito 
ei enää tehoa tarpeeksi, Suomessa on ollut 
tarjolla syväaivostimulaatiohoito sekä le-
vodopa-infuusiohoito. Näiden rinnalle on 
tullut kolmas laiteavusteinen hoitotapa: 
apomorfiini-infuusio. 

Apomorfiinihoito soveltuu Parkinson-po-
tilaille, joilla on parhaasta mahdollisesta 
lääkehoidosta huolimatta vaikeita päi-
vittäisiä motorisia tilanvaihteluja ja yhä 
edes lyhytkestoinen vaste levodopalle. 
Apomorfiini-infuusiohoito on edennyttä 
Parkinsonin tautia sairastavan kolmesta 
hoitovaihtoehdosta vähiten kajoava. Apo-
morfiini on nestemäinen ihon alle annet-
tava dopamiiniagonisti-lääkeaine, joka 
stimuloi aivojen dopamiinireseptoreita, se 
vaikuttaa dopamiinin tavoin kuten esim. 
pramipeksoli tai ropiniroli.

Nimestään huolimatta apomorfiinilla ei 
ole mitään tekemistä kipulääkkeiden kans-
sa, sillä ei ole opiaattivaikutusta.  Hoidot 
eivät paranna eivätkä estä taudin etene-
mistä, mutta parhaimmillaan ne lievittävät 
potilaan motorisia oireita.  Jos apomorfii-
nihoidolla saadaan tilanvaihtelut kuriin, 
potilaan elämänlaatu korjaantuu olennai-
sesti. Lääkeaineen hoitovaste pysyy sta-
biilina varsin hyvin ja säilyy ainakin viisi 
vuotta. Lääkeaine sai erityiskorvattavuu-
den 1.4.2017 alkaen. Potilaalle hoidosta ei 
tule lisäkustannuksia normaalien sairaala-
kulujen lisäksi.                                   

Apomorfiinihoidon soveltuvuus potilaalle 
testataan ensin sairaalassa, koska hoito voi 
aiheuttaa esim. pahoinvointia ja verenpai-
neen laskua. Mahdollisia sivuvaikutuksia 
ovat haukottelu, pystyverenpaineen lasku, 

uneliaisuus ja pakkoliikkeet.  Hoito voi ai-
heuttaa väsymystä, ortostaattista hypoten-
siota (pystyasentoon liittyvä verenpaineen 
lasku), harhoja ja hemolyyttistä anemiaa. 
Vaikea dementia ja psykoosi ovat pois-
sulkukriteerejä jokaisessa kajoavassa hoi-
tomuodossa. Vasta-aiheita apomorfiinille 
ovat sydämen, maksan tai munuaisten 
vaikea vajaatoiminta tai merkittävä riski 
kääntyvien kärkien takykardiaan (tiheä-
lyöntiset rytmihäiriöt), maksan vajaatoi-
minta, dementia, raskaus ja depressio. 

Varovaisuutta on noudatettava potilail-
la, joilla on vaikea asentohypotensio tai 
keuhko-, verenkierto- tai endokriininen 
(sisäeritteinen) sairaus. Dopamiiniago-
nistien aiemmin aiheuttama huomattavaa 
impulsiivis-kompulsiivinen (pakonomai-
sesta mielijohteesta toimiva) oireisto kat-
sotaan suhteelliseksi vasta-aiheeksi tai jos 
potilaalla on ollut taipumusta nopeavai-
kutteisen levodopan liika-annosteluun. 
Apomorfiini-infuusio sopii erityisesti nuo-
rehkoille potilaille, joilla ei ole merkittäviä 
kognitiivisia ongelmia. 

Potilaan kanssa keskustellaan ensin kol-
men hoitovaihtoehdon hyvistä ja huonois-
ta puolista. Keskustelun ja testien jälkeen 
neurologi valitsee potilaalle parhaimman 
hoitomuodon. Apomorfiini-infuusiohoito 
tulee kyseeseen erityisesti silloin, kun sy-
väaivostimulaatiohoito ei jostakin syystä 
sovi potilaalle.  Apomorfiini-injektioiden 
käyttö edellyttää hyvää käsien toimintaa 
off-vaiheessakin, muuten pistokset antaa 
omainen tai avustaja.

Apomorfiini-infuusiohoito aloitetaan 
yleensä neurologisella osastolla, missä 
ensin testataan hoitovaste apomorfiinille. 
Jos potilas hyötyy apomorfiinista, haetaan 

Opastusta
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osastolla optimaalinen lääkeannostelu. 
Annos on yleensä 2–6 mg ( yleisin annos 
4 mg), ja annos voidaan toistaa 1–10 ker-
taa päivässä. Vaste alkaa 7–15 minuutin 
kuluessa injektiosta ja kestää noin tun-
nin. Sen jälkeen potilaalle opetetaan in-
fuusiopumpun käyttö ja neulan kiinnitys 
iholle vatsan alueelle navan alapuolelle. 
Kotona potilaalla on mahdollisuus säätää 
lääkkeen infuusionopeutta tarvittaessa itse 
vasteen mukaan. Infuusiopumppua pide-
tään yleensä 16 tuntia päivässä ja se ote-

taan yöksi pois. Mikäli pumppu on käy-
tössä myös yöaikaan, on neula vaihdettava 
kaksi kertaa vuorokaudessa. Pumppu on 
kooltaan pieni ja kevyt eikä se erotu vaat-
teiden alta.  Tablettilääkitystä käytetään 
rinnalla. Pumpussa on 20 ml:n säiliö, joka 
riittää koko päiväksi useimmille potilaille. 
Lääkettä ei tarvitse säilyttää jääkaapissa.

Tiedot kokosi Tuija Kaikuvuo

Tulipa mieleen

Pohdiskelua

Suomi ja suomen kieli, minne olet menos-
sa?

Haasteellinen, joku tekeminen tai asia on 
haasteellinen. Kun halutaan puhua ikävis-
täkin asioista positiivisesti, niin sanotaan 
helposti haasteellinen, vaikka kysymys 
olisikin vaikeasta. Miltä kuulostaa: Tuo 
asia on haasteellinen toteuttaa vai tuo asia 
on vaikeasti toteutettavissa. 

Korjausliike, istuva hallitus on muun 
muassa tehnyt korjausliikkeitä. Joku tekee 
korjausliikkeen, sillä ei suinkaan tarkoite-
ta, että henkilö vaikka heiluttaisi vasaraa 
tai käynnistäisi porakoneen. Korjausliike 
on abstrakti sana, jolla tarkoitetaan esi-
merkiksi jonkin asian muuttamista eri 
muotoon tai kokonaan perumista.

Lasikatto, sillä ei suinkaan tarkoiteta lasis-
ta kattorakennelmaa. Se on jonkinlainen 
näkymätön este valita yleensä naisia kor-
keamman asteen virkoihin tai tehtäviin, 
harvemmin koskee miehiä.

Läpinäkyvä, joku asia on läpinäkyvä. Jos 
asia on sanan todellisessa merkityksessä 
läpinäkyvä, niin silloin siitä ei suinkaan 
saa mitään selvää, koska kaikesta näkee 
läpi. Siellä ei ole mitään. Mahtaneeko sana 

tulla englannin kielestä, sieltähän helposti 
tulee sanoja, joita ns. suomennetaan.

Markkina, mikä sellainen markkina on? 
Ennen on käytetty nimeä markkinat. Eihän 
suinkaan käytetä esimerkiksi Keskustorin 
markkina, vaan K:n markkinat. Mikä se 
yksi markkina oikein on? Puhutaan, että 
markkina säätelee talouselämää. Onko 
näin? Mielestäni ei ole. Talouselämää sää-
televät markkinat, mitä sitten mahdetaan-
kaan tarkoittaa sanalla markkinat.

Ei sanota housu, vaan housut. Vedäpä sit-
ten housu jalkaan. Jos vedetään housut jal-
koihin, niin ei suinkaan tarkoiteta yhden 
ainokaisen ihmisen jalkoja ja yksiä housu-
ja, vaan monia housuja ja useiden ihmisten 
jalkoja.

Toivottavasti suomen kieli kehittyy niin, 
että emme aivan kaikessa matki englannin 
kieltä kuten esim. monien laitosten nimis-
sä. Substantiivi appellatiivit eivät suin-
kaan ole propreja. 
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Elämä kuin virta valuu - päivät kuluu
Toinen toistaan seuraa - 
oletko päivien, hetkien orja.
Herää - vain sinä voit - kulun päivien,
hetkien tulevien muuttaa.

terv. Jukka

Elämämme tänään

Missä olet puolisoni
minne olet ennättänyt
paikaltasi lennähtänyt.
Ennen oli kulkusi nopsaa ja sorjaa,
kävelysi – pyöräilysi   nopeaa ja norjaa. 

Olosi on tänään tässä
hidas sekä kankee.
On mieli maassa alhaalla aivan
ja ajatus kaukana – kankaalla taival.

Ei ilon pilke naurava
kasvoiltasi loista.
Ei silmäsi – suusi – kasvosi
enää iloasi toista.

Missä ovat ystäväsi – sisaresi 
työtoverisi – kaikki?
Ei kukaan heistä muista – moikkaa
enää sinua kaunista ja hoikkaa.

Työt on poissa sairaalan ja labran
unohdettu – kadotettu ahkeran ja tarkan.
Pois on juossut aika vanha.
Palaa se ei koskaan!

Tässä piirrän keskellä yötä tätä
vaimollani rakkaalla kun ompi hätä
tulevasta – olevasta yhteisestä elämästä.
Suru sekä huoli ovat paikalla nyt tästä.

Seppo Sipilä, 
Alzheimer- ja Parkinson-tautia sairasta-
van omaishoitaja

Palindromi 
Palindromi on sana, virke, luku tai mikä tahansa merkkijono, jonka merkkien järjestys 
on etu- ja takaperin sama. Palindromia toiseen suuntaan luettaessa voivat sanavälit, vä-
limerkit ja isot kirjaimet olla eri kohdissa. Pitkät palindromit ovat usein outoja ja vaikea-
selkoisia.

Naamakas nappokääpiö löi pääkoppansa kamaan.
Aah, rumat rasistit sisarta murhaa!
Aavesuon ilo: suolatomaattimehupuppupuhemittaamotalous oli nousevaa.
Neitoja ivaava saippuakukkakivikakkukauppias avaavi ajotien.

Yksikään ihminen ei ole saari, täydellinen 
itsestään; 
jokainen on pala mannermaata, kokonai-
suuden osa; 
jos meri huuhtelee mukaansa maakimpa-
leen, 
niin Eurooppa pienenee vastaavasti, 
samoin kuin pienenee niemimaa ja myös 
maatila,
joka kuuluu sinun ystävillesi tai sinulle 
itsellesi; 
jokaisen ihmisen kuolema vähentää 
minua, 
sillä minä sisällyn ihmiskuntaan; 
äläkä sen vuoksi konsanaan lähetä kysy-
mään
kenelle kellot soivat; 
Ne soivat sinulle
John Donne (eli vuosina 1572-1631)
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Synnyinmaani Suomi
100 vuotias Suomi, isänmaani, synnyin-
maani. Vaikka Suomen rajojen sisäpuolelta 
ei löydykään sitä paikkaa, jossa olen syn-
tynyt ja jossa monet sukupolvet esi-isiä-
ni ovat asuneet. Toisen maailmansodan 
rauhanehdoissa saneltiin uusi raja siten, 
että lapsuuden perheeni joutui jättämään 
kotinsa ja muuttamaan pois raja-alueelta 
kesäkuussa 1944. Emme silloin tienneet, 
näemmekö kotiamme enää koskaan. Uusi 
raja halkaisi kotitilan siten, että suurin osa 
jäi vihollisen puolelle. Sinne jäi myös koti-
piha rakennuksineen.

Mitä vanhempani tunsivat ja ajattelivat pa-
katessaan mukaan otettavia tavaroita kah-
teen hevoskärryyn. Uskoivatko he kenties 
palaavansa joskus. En tiedä. Mutta minun 
lapsenmieleeni jäi usko, että kyllä me tu-
lemme vielä takaisin, niinhän me teimme 
talvisodankin jälkeen. Välirauhan aikana 
asuimme Karjalassa n. 2,5 vuotta. Kävin 
kouluakin siellä kaksi luokkaa ja kesät 
siellä olivat aurinkoisia ja huolettomia – 
ainakin meille lapsille. 

Toisaalta huolta ja murhetta aiheutti se, 
että isä oli ”siellä jossakin”, mutta kos-
ka elettiin asemasodan aikaa, oli isällä 
useammin lomaa. Odotimme isää kovasti 
lomalle ja jos havaitsimme kylätiellä kä-
velevän sotilaan olevan meidän isämme, 
juoksimme kilpaa häntä vastaan. Olin per-
heemme lapsista vanhin ja pitkäjalkaisin, 
joten ehdin aina ensiksi isän syliin. Ne oli-
vat riemukkaita tapaamisia.

Koska kotini sijaitsi raja-alueella, ei sin-
ne Neuvostoliiton aikana ollut mahdolli-

suutta tehdä matkoja. Vallanvaihto naa-
purimaassa vuonna 1991 aiheutti sen, että 
pääsimme lyhyelle vierailulle rajan taak-
se katsomaan entisiä kotitanhuviamme. 
Kaikki rakennukset kylästä oli tuhottu ja 
me siskoni kanssa etsimme tuttuja maa-
merkkejä, kuten esim. kuusiaitaa puutar-
han ja kylätien rajalla. Löysimmekin sen, 
tosin sitäkin olivat ammukset ”harventa-
neet”.

Kotipihaan päästyämme aloimme etsiä 
paikkoja, missä oli ollut talo, aitta, sauna, 
leikkimökki ym. Ainoat, jotka voimme 
paikallistaa varmasti, olivat navetan ja 
maakellarin paikat. Olimme kuitenkin ko-
tipihalla ja aurinkokin paistoi, kuten se oli 
paistanut lapsuuden kesinäkin. Liikuttu-
neina katselimme ympärillemme seisoes-
samme pihalla pitkässä heinikossa.

Puutarhassa kasvaneista 40 omenapuusta 
oli jäljellä vain muutama sammaloitunut 
runko ja lilan väriset sireenit kukkivat. 
Lähtiessämme paluumatkalle taitoimme 
oksat sireenistä mukaamme. Käännyin 
kylän laidalla olevalla mäellä katsomaan 
taakseni. Aution kylän ainoat näkyvissä 
olevat rakennukset olivat rajavartioston 
parakit. Niiden paikalla oli ennen ollut 
kansakoulu.

Vaikka Karjala menetettiinkin, saimme me 
karjalaiset täältä omasta kotimaastamme 
uudet kodit ja saamme puhua edelleen 
omaa äidinkieltämme. Ne ovat asioita, joi-
ta kannattaa arvostaa.

Maila Hietikko-Kaukola

Parkkistupaa vuokrataan
Tupaa on mahdollista vuokrata perhejuhliin, kokouksiin yms. Käytössä on 
astiastot.  Maksu jäseniltä 50 €, muilta 120 € (päivävuokra). Säännöllisen 
käytön maksut neuvotellaan erikseen. Jos haluat vuokrata tilaa, ota yhteys 
Raija Hemmilään 040 593 0693. 
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Uuden hallituksen esittely

Seppo Lähteenmäki
varsinainen jäsen, varapuheenjohtaja, va-
raliikuntavastaava

Olen koulutukseltani diplomi-insinööri.  
Olen työskennellyt kaivosteollisuudes-
sa eri tehtävissä Suomessa ja ulkomailla 
noin neljäkymmentä vuotta. Toimin myös 
paikallislehden toimitusjohtajana yli kak-
sikymmentä vuotta.

Olen sairastanut Parkinsonin tautia viisi 
vuotta.

Olen harrastanut urheilua koko ikäni.  
Tärkeimpiä lajeja ovat olleet hiihto, lenk-
keily, lentopallo, golf ja tennis. Yhteis-
kunnalliset asiat ovat myös kiinnostaneet 
- olen ollut kaupunginvaltuustossa 12 
vuotta ja -hallituksessa 8 vuotta.  Useam-
man kauden toimin myös Keskipohjan-
maan Liikunnan hallituksessa.

Tulevaisuudelta toivon terveyttä ja rie-
mukkaita hetkiä lastenlasten kanssa.

Taina Pensasmaa
varsinainen jäsen, sihteeri, taloudenhoita-
ja

Asiakaspalvelussa yli 20 vuotta: kesätöis-
sä Stockmannin eri osastoilla, postissa 18 
vuotta, kenkäkaupoissa, luontaistuote-
kaupassa.  

Omainen. Isällä oli Parkinson - kuoli 2012 
80-vuotiaana. 

Tanssi: Jive, Salsa, Bugg. Horoskooppi ai-
nakin lupaa hyvää menoa ja muutoksia 
tälle vuodelle.

Mikä on nimesi?
Mitä olet tehnyt työelämässä?
Oletko potilas vai omainen?
Mitä harrastat?
Mitä odotat vuodelta 2019? 

Osmo Kaikuvuo
puheenjohtaja

Asepalvelun jälkeen muutin Lahdesta 
Tampereelle. Tein rakennusalan töitä ja 
toimin varastomies-autonkuljettajana, jon-
ka jälkeen siirryin töihin Postiin. Postissa 
työskentelin 40 vuotta. Tein siellä todella 
monenlaisia töitä, postinjakajasta projekti-
päällikköön ja kaikkea siltä väliltä.

Olen omainen ja omaishoitaja.

Harrastan lähinnä parkkistoimintaa. Lues-
kelen mielelläni ja katselen televisiota ja 
tapailemme lapsiamme ja kahdeksaa las-
tenlastamme.

Toiveeni on, että vaimoni sairaus ei etenisi 
kovalla vauhdilla ja jaksaisin toimia hyvä-
nä omaishoitajana ja hoitaa puheenjohta-
juutta hyvin.

Jukka Lehtonen
varsinainen jäsen, liikuntavastaava

Yrittäjä

Potilas 18 vuotta

Pystyisin toimimaan yhdistystoiminnassa 
ja antamaan tukea muille.

Marjaliisa Lehtonen
varsinainen jäsen

Olen työskennellyt lastenohjaajana päivä-
kerhoissa ja olen ollut työssä ammattijär-
jestössä. Harrastukseni on Tampereen Par-
kinson-yhdistyksessä toimiminen.

Toiveeni on, että tämä vuosi on parempi 
kuin viime vuosi.
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Kari Rannanautio
varsinainen jäsen
Toimin sosiaalitoimen johtotehtävissä 
vuosina 1977 - 2012. Eläkkeelle jäin Orive-
den sosiaali- ja terveysjohtajan virasta.
Harrastuksia: hyötyliikunta/marjastus, jär-
jestötyö, kirjoittaminen, moottoripyöräkil-
pailujen kuuluttaminen
Vuosi 2019: Parkinson-työssä, että saa-
daan Orivedellä mukaan mahdollisimman 
moni Parkinsonia sairastava. Pysyisin ter-
veenä ja tulisi hyvä marjavuosi. 

Anne Tolonen
varsinainen jäsen  
Olen työskennellyt IT-alalla useissa eri 
tehtävissä. Viimeisin työtehtäväni liittyi 
lokalisointiin eli huolehdin ohjelmistojen 
ja niihin liittyvien käyttöohjeiden käännät-
tämisestä tarvittaville kielille. Vastuulleni 
kuului myös lokalisointiin liittyviä hal-
linnollisia tehtäviä sekä monenlaisia kehi-
tysprojekteja. Mainittakoon vielä lopuksi, 
että alasta huolimatta en ole insinööri vaan 
minulla on humanistis-yhteiskuntatieteel-
linen koulutustausta. 
Potilas vuodesta 2013.
Rakkain harrastukseni on kameran ulkoi-
lutus. Kutsun valokuvausta tällä nimellä, 
koska olen todennut sen hyväksi liikun-
tamuodoksi. Kuvausreissuilla tulee huo-
maamatta käveltyä pitkiäkin matkoja ja 
sopivaa kuvakulmaa etsiessä joutuu tämän 
tästä kyykkäilemään tai kiipeämään vaik-
ka kiven päälle. Muutakin liikuntaa toki 
harrastan. Pelaan pelkkistä, käyn salilla ja 
kehonhuollossa, keilaan, talvisin hiihdän, 
kesäisin pyöräilen ja uin. Käsityöharras-
tuksista mainittakoon puutyöt, ompelu ja 
kutominen (meidän suvun naiset kutovat, 
eivät neulo).
Mielenkiintoisia kokemuksia ja uusia elä-
myksiä.

Raija Kaarina Vastamaa
varsinainen jäsen
Olen ollut Lempäälän kansalaisopistossa 
(nykyinen Pirkanopisto) tekstiilipuolen 
vetäjänä (ompelu ja tilkkutyöt).
Potilas 11 v. diagnosoituna
Tilkkutyöt-tanssi-kuntoilu (kuntosali-ve-
sijumppa)
Tulevan vuoden toivoisin olevan minulle 
ja kaikille kohtalotovereille onnellinen ja 
maailmaan saataisiin rauha!

Tuulikki Balvik
varajäsen
Kaupantätinä vaate-, konditori- ja elintar-
vikeliikkeissä yhteensä n.19 vuotta. Ra-
vintola/baari n. 5 vuotta ja kuljetusalalla 
bussikuskina sekä raskaalla puolella kulje-
tusyrittäjänä yht .20 v.
Kannattajajäsen 
Kuntosali, vesijumppa, yhteisötanssi, puu-
tarhanhoito, luonnossa liikkuminen kesäi-
sin, Huutis, tuolijooga ja peli-illat tuvalla.
Odotan innolla Yhteisötanssin alkua. Toi-
veeni on, että saamme uusia jäseniä mu-
kaan yhdistyksen järjestämiin toimintoi-
hin. 

Juha Säde
varajäsen, isäntä
Olen syntynyt Tampereella 1956, eli 63 
vuotta on mennyt hurahtamalla.
Kesätöissä mukulana Starkin varastolla. 
Varsinainen työura alkoi Tampellan ko-
nepajakoulusta. Siitä Tamrock/Sandvik 43 
vuotta metallialan eri töitä, lähinnä kai-
vosalan laitteiden sähkötöitä.
Alan pikkuhiljaa tuntea itseni potilaaksi.
Käyn pelailemassa sulkapalloa, pelkkistä, 
kuntosalilla, Ratinan salijumpassa. Pyrin 
kävelemään neljä kilometriä päivässä. Tär-
kein harraste mökkeily ja kalastus.
Odotan ja toivon että sairaus ei etenisi ku-
konaskelilla.
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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, varsinkaan ylimää-
räisillä välilyönneillä tai rivinvaihdoilla. 
(Lihavoinnit ja vastaavat ok) Kuvat lähete-

Ohjeita kirjoittajille
tään myös sähköpostin liitteenä mieluiten 
jpg- muodossa. Kuvateksti voi olla kuva-
tiedoston nimenä tai sen voi kirjoittaa erik-
seen kirjoitustiedoston loppuun. 

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

Tampereen Parkinson-yhdistys ry
Hallitus vuonna 2019
puheenjohtaja  Osmo Kaikuvuo 040 510 9884 osmo.kaikuvuo@gmail.com
varapuheenjohtaja Seppo  040 770 1548 seppo.lahteenmaki49@gmail.com 
varaliikuntavastaava Lähteenmäki
liikuntavastaava, isäntä Jukka Lehtonen 040 324 3500 jukkajude@gmail.com
kulttuurivastaava   Marjaliisa
(teatteri, elokuva)  Lehtonen 044 063 8961 marjaliisa.tampere@gmail.com
varsinainen jäsen, 
sihteeri, taloudenhoitaja Taina Pensasmaa 050 358 9904 t.pensasmaa@gmail.com
Orivesi    Kari 
   Rannanautio 040 736 8078 krannanautio@gmail.com 
   Anne Tolonen 050 547 5977
Lempäälä  Raija Vastamaa 040 590 3746 raija.vastamaa@gmail.com
varajäsen  Tuulikki Balvik 040 761 4822 tuulikkibalvik@gmail.com 
isäntä   Juha Säde 040 548 7324 juha.sade@luukku.com  
Hallituksen ulkopuolelta
emäntä   Raija Hemmilä 
jäsenrekisterinhoitaja, 
merkkipäivävastaava Tuija Kaikuvuo tuija.kaikuvuo@gmail.com 
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Parkkisvisa
1. Mikä on libretto? 
2. Paljonko on tavallisen henkilöauton maavara?  
3. Mikä on Suomen kaikkien aikojen virallinen pakkasennätys? 

4. Mikä on  , mitä se tarkoittaa?   
5. Mikä eläin syöttää poikasilleen omaa ulostettaan ja miksi?  
6. Kuka oli Simo Häyhä?  

7. Mikä tämä on?  
8. Mikä on ansatsi?  
9. Acutan hoitajat päivystyksessä ovat triage-hoitajia. 
 Miten he toimivat?
10. Kuka voi ajaa sähköpyörätuolilla humalassa?  
11. Mikä on lukukoira? 
12. Mikä on Suomen pisin paikannimi?    
13. Mikä on ns. kahden minuutin sääntö? 

Bonuskysymys:
Missä tämä patsas on? 
Kuva: Osmo Kaikuvuo.

14. Mitä mitataan Scoville-astei- 
 kolla? 
15. Kenen sanoituksia    
 ovat mm. Kulkuriveljeni   
 Jan, Lasten liikennelaulu 
 ja Sunnuntaina sataa aina? 

Jaakko heittää ketjua. 
Kuva: Osmo Kaikuvuo.

Vastaukset sivuilla 29-30
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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
Mäntän seudun Parkinson-kerho 
Pj. Marja Pajuniemi 050 340 0359, marja.pajuniemi@phpoint.fi 
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. 
Valkeakosken seudun Parkinson-kerho 
Pj. Erkki Töyssy 040 702 9237, etoyssy@gmail.com

Harrastekerhot
Siimanravistajat 
Pj. Siiri Vilén 040 734 8251, siiri.vilen@pp1.inet.fi
Tampereen Parkinson Bowling 
yhteyshenkilö puuttuu
MiniParDy, Sastamalan harrastekerho 
Pj. Tarja Kolu puh. 040 831 4500, tarja.kolu@gmail.com

Ryhmiä, jotka eivät ole järjestäytyneet kerhoiksi:  
Hämeenkyrön - Ikaalisten Parkinson-ryhmä 
Yhteyshenkilöt Ulla Hilden 040 868 0715, ullahilden55@gmail.com, 
Pirjo Torn-Lettoniemi 040 016 2678
Lempäälän Parkinson-ryhmä 
Yhteyshenkilö Raija Vastamaa 040 590 3746, raija.vastamaa@gmail.com 
Tampereen Nuoret Parkkikset 
http://trenuoret.suntuubi.com/, Anne Tolonen, 
tampere.nuoret.parkkikset@outlook.com

Virtain Parkinson-ryhmä 
Yhteyshenkilö Kaisa Kolu puh. 050 522 6593

Tampereen alueen Parkinson-kerho on sulautunut yhdistykseen ja on lopettanut 
itsenäisen toimintansa. 
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Parkkisvisan vastaukset 
1. Libretto (ital. libretto ’pieni kirja, kirjanen’) on laajamittaisen laulumusiikkiteoksen, 

kuten oopperan, operetin, oratorion tai passion teksti. Libretto sisältää sekä lau-
luosuuksien sanat että mahdolliset resitatiivit (puhelaulut) ja puhutut vuorosanat. 
Libretoksi kutsutaan myös baletin tai tanssiteoksen juonimateriaalin sisältävää 
käsikirjoitusta.

2. Minimimaavara on 180 mm, se koskee alustan kaikkia osia. Ohjeessa on erikseen 
mainittu, että asia koskee myös pakoputkea.

3. 51,5 celsiusta v. 1999 Kittilän Pokassa.

4. Iktys  on alkukristillinen uskontunnustus ja ensimmäinen  kristillinen symboli. 
Sen juuret ovat kreikankielisessä sanassa, joka tarkoittaa kalaa. Iktys tunnetaan 
myös nimellä Jeesus-kala. Sana iktys sisältää kreikkalaiset kirjaimet, jotka ovat 
uskontunnustuksen sanojen alkukirjaimet: Jeesus Kristus Jumalan Poika Pelastaja. 

5. Koala. Ne käyttävät ravinnokseen eukalyptuspuiden lehtiä, jotka ovat myrkyllisiä. 
Poikaset saavat omaan suolistoonsa emon kakasta entsyymin, joka mahdollistaa 
lehtien turvallisen syömisen.

6. Ehkä kaikkien aikojen tehokkain suomalainen tarkka-ampuja. Häyhän kolmen 
sotakuukauden aikana ampumien puna-armeijan sotilaiden määräksi on esitetty 
jopa 542 miestä (vähintään 505 sotilasta). Puna-armeijan sotilaat nimesivät Häy-
hän ”Valkoiseksi kuolemaksi (Belaja smert).  Hän haavoittui vakavasti saatuaan 
räjähtävän luodin kasvoihinsa, joiden alaosa silpoutui ja leukaluu murskautui.

7. Hannunvaakuna eli käpälikkö on vanha symboli, jota on käytetty koristelussa ja  
maagisessa tarkoituksessa monessa eri maailman kolkassa. Hannunvaakunalla  
kuvioituja tekstiilejä tunnetaan mm. egyptiläisiltä 300-luvulta lähtien. Erityisen  
suosittu se on kuitenkin ollut Skandinaviassa, Suomessa ja Virossa. Hannunvaaku-
naa käytetään kulttuurimuistomerkkien symbolina ja nähtävyyttä kuvaavana  
liikennemerkkinä. Merkkiä on käytetty myös Kalevala Korun tuotteissa, Apple  
Macintoshin komentonäppäimenä sekä suomalaisissa pennin (1963-1979) ja viiden  
pennin kolikoissa (1963–1990)

8. Ansatsi eli huuliote on tapa, jolla ääni muodostetaan suukappaleeseen  
puhaltaen puhallinsoittimissa. Sukulaissoittimissa, joiden suukappale on   
samantapainen, on usein myös samantyyppinen ansatsi. Äänialaltaan korkeam-
missa soittimissa ansatsi on usein kireämpi kuin matalammissa. Ansatsia muutta-
malla voidaan usein vaikuttaa mm. äänen korkeuteen, sävyyn, voimakkuuteen ja  
rekisteriin.

9. He ovat kokeneita sairaanhoitajia, jotka arvioivat hoidon tarpeen kiireellisyyden  
triage-järjestelmällä. Päivystyksessä potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä 
eli  triage-järjestyksessä, joka perustuu lääkäreiden tekemiin ohjeisiin.  Tria-
ge A ja B = välitön tai uhkaava hengenvaara  A = hoito aloitetaan välittömästi B = 
hoito aloitetaan 10 minuutin sisällä  Triage C ja D = päivystyksellinen hoidontarve, 
mutta ei välitöntä uhkaa terveydelle ja  toimintakyvylle C = hoito aloitetaan 1 
tunnin sisällä   D = hoito aloitetaan 2 tunnin sisällä. Triage E = ei päivystyksellistä 
hoidon tarvetta



10. Se on sallittua vain vammaisille. 
Rangaistavaa on, jos terve ihminen 
ajaa sähköpyörätuolilla päihtynee-
nä. Vammainen voi ajaa sillä myös 
humalassa, mutta  hänet voidaan 
tarpeen vaatiessa tuomita liiken-
neturvallisuuden vaarantamisesta. 
Säännöstä sovelletaan vammaiseen, 
joka kuljettaa kävelynopeudella 
käsikäyttöistä tai sellaista moottori-
käyttöistä invalidiajoneuvoa, jonka 
rakenteellinen nopeus on enintään 15 
km/h. Hänet rinnastetaan jalankulki-
jaksi. 

11. Se on koira, jolle lapset voivat lukea 
äänen (esim. koulussa tai kirjastossa).  
Lukukoira  kuuntelee lasten lukemis-
ta arvostelematta ja kyllästymättä.

12. Äteritsiputeritsipuolilautatsijänkä 
(Savukoskella Suomen Lapissa).

13. Jos jokin työ tai tehtävä kestää 
korkeintaan 2 minuuttia, niin tee se 
heti äläkä siirrä sitä huomiseen tai 
tulevaisuuteen.

14. Chilipaprikoiden tulisuutta eli kap-
saisiinipitoisuutta. Kapsaisiini on 
aktiivinen kemiallinen yhdiste, joka 

aiheuttaa polttavan tunteen nisäkkäi-
den kudoksissa. Puhdas kapsaisiini 
on rasvaliukoinen, väritön ja hajuton 
kiteinen tai vahamainen  yhdiste. 
Asteikko on nimetty Wilbur Scovillen 
mukaan. Hän kehitti asteikon vuosi-
na  1910–1912. Puhdas kapsaisiini 15 
000 000 scovilleyksikköä, lainvalvon-
nan paprikasumutin n. 5 000 000 yks., 
cayennepippuri ja tabasco 50 000 
yks., tavallinen paprika 0 yksikköä.  

15. Helena Eevan (1923-1960). Hän teki 
kaikki sanoitukset salanimillä, ja sen 
vuoksi hän  on jäänyt suomalaisen 
iskelmämusiikin tuntemattomaksi 
suuruudeksi.  Eeva ei koskaan käyttä-
nyt omaa nimeän sanoittajana. Hänen 
käyttämiään pseudonyymejä  
ovat olleet ainakin: A. Kajo, Helen 
Neva, L. Suolakivi, Arvi Tarvainen 
ja Asser Tervasmäki. Uransa aikana 
hän kirjoitti yli 150 sanoitusta. Niitä 
ovat mm. Jos helmiä kyyneleet ois, 
Sunnuntaina sataa aina ja Äiti pien.

Bonuskysymys (missä kuvan patsas on): 
Patsas on Tipotien terveyskeskuksen 
ruokalassa. 

Pikkujouluissa pohdittiin arvoituksia. Kuva: Osmo Kaikuvuo. 
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Ollaan uteliaita ja kysellään!
Käytä pieni hetki aikaa…ja vastaa kyselyymme. Haluamme selvittää joitakin asioita 
yhdistyksen jäsenten osalta. Voit vastata sähköpostilla tuija.kaikuvuo@gmail.com tai 
postittaa tämän lipukkeen. 
_
Ikä _______    Sukupuoli: nainen_____mies____  Sain diagnoosin vuonna________
Parkinson_____ MS____ Dystonia_____ muu liikehäiriösairaus_____

Käyn neurologilla:   TAYS_____ TAYS Hatanpää_____ yksityinen____

Minut kutsutaan neurologin vastaanotolle: kerran vuodessa____2 x vuodessa____
Jokin muu määrä, mikä_____ 

Käyn yksityisellä neurologilla: kerran vuodessa_____2 x vuodessa_____
Jokin muu määrä, mikä____

Neurologi soittaa minulle:  kerran vuodessa____ 2 x vuodessa____
Jokin muu määrä, mikä ____

Asun Tampereella____lähikunnassa, missä_____

Pikkujouluissa myös leikittiin. Kuva: Osmo Kaikuvuo. 



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

Tampereen Parkinson-yhdistys ry
Kevätkokous

Maanantaina 8.4.2019 kello 17.00

Parkkistupa, Satakunnankatu 56, 33230 Tampere
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, muun muassa toimin-
takertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018.
Sääntöjen 7 § mukaan jäsenen, joka haluaa asiansa yhdistyksen kokouksen 
käsiteltäväksi, on jätettävä siitä kirjallinen pyyntö vähintään kolmekym-
mentä (30) päivää ennen kokousta yhdistyksen hallitukselle.
Kahvi- ja pullatarjoilu
Osmo Kaikuvuo, puheenjohtaja
Tervetuloa!

 
Tampereen Parkinson-yhdistys ry.
Satakunnankatu 56
33230 Tampere


