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Puheenjohtajalta
Jälleen on kulunut neljännesvuosi. Kesää
ja uutta syyskautta odotellessa kevät on
kauneimmillaan. Paljon on tapahtunut
vuodenvaihteen jälkeen. Sote ja hallitus
menivät. Uusi eduskuntakin on valittu.
Kevätkokoukset on pidetty ja valmistaudumme uuteen. Liittokokous pidettiin
tänä vuonna Oulussa. Oulu oli vielä valmistautumassa kevääseen, nenä vuoti ja
aivastukset vaivasivat, johtuivat siivoamattomista soritushiekoista ja siitepölyistä. Kaikkea ei voi odottaa hetkessä tehdyksi.
Perjantai-iltana juhli 30-vuotinen paikallinen yhdistys hienoine ohjelmineen. On
hämmästyttävää, kuinka Parkinson-potilaat ja heidän läheisensä jaksavat tehdä
töitä niin yhdistyksen kuin myös juhlan
hyväksi. Upeaa me ja kaikki ne ihmiset,
jotka jaksavat tehdä töitä yhteisen hyvän
eteen.

onkaan. Mahtavia, ihania ihmisiä, jotka
seisovat jalat koukussa, selkä köyryssä ja
mahdollisesti pää vinossa, mutta äly on
tallella. On suorastaan tuskallista katsoa
kuinka he hiipuvat hiljalleen pois, suru
on lähellä ja asiaa on vaikea käsittää, miksi, miksi. Nämä aiheet ovat usein tabuja,
asioita, joista on vaikea tai joista on milteipä kiellettyä puhua yhteiskunnassa. Silti
ne ovat olemassa.

Pohjois-Suomen yhdistys kattaa maantieteellisesti lähes puoli Suomea. Liittokokous ei sujunutkaan niin kuin oli ajateltu,
sillä eräät henkilöt järjestivät melkoisen
sotkun kokouksen koollekutsumis- ja päätösvaltaisuuskohdassa lukiessaan uusia ja
vanhoja sääntöjä ristiin rastiin. Päästiinhän sentään aloittamaan taitavien puheenjohtajien tekemien kompromissiesitysten
pohjalta.

Suomessa on monenlaisia neurologeja. On
uskaliaita, jotka pyrkivät auttamaan kaikin
mahdollisin keinoin, on myös ylivarovaisia, jotka eivät uskalla kokeilla uusia hoitomuotoja. Vaikka uskaliaita lääkäreitä olisi,
he saattavat silti pelätä haittavaikutuksia
ja samalla voivotella, että lääkkeet on nyt
huipussaan, katsotaan kuinka sairaus kehittyy. Vastaanotolle ei pääse tarpeeksi
usein, siis vähintään kaksi kertaa vuodessa pitäisi päästä. Vastaanotto saattaa ollakin puhelinsoitto potilaalle ja vain kysely
kuinka on mennyt. Mitä siihen suomalainen sanoo; ihan hyvin on mennyt, jossain
on ollut pikkuongelmia, mutta ihan mu-

Ensi vuonna toukokuussa juhlitaan Lahden 30-vuotista yhdistystä ja seuraavana
päivänä kokoustetaan liittokokousta. On
huomattava, että nyt on liiton uudet säännöt voimassa ja liitolla on yksi vuosikokous kahden sijaan tästä vuodesta eteenpäin.
Joskus ihmettelee, kuinka kauan voimavarat riittävät, kun näkee ja kokee lähellä
olevien Parkkispotilaitten väsyvän ja kuolevan pois, voi mitä suurta tuhlausta se
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kavasti tässä sujuu (protestanttinen moraalikäsitys). Toinen asia, joka harmittaa
tuossa neurologien ja muitten lääkäreitten
kanssakäymisissä on se, että lääketiede on
niin eriytynyttä. Neurologi sanoo helposti
olevansa muista sairauksista tietämätön,
eikä todellista yhteistyötä lääkäreitten kesken valitettavasti ole. Parkinson-potilaan
todennäköisyys sairastua monenlaisiin
muihin sairauksiin, jotka mielestäni ovat
selvästi yhteydessä Parkinsoniin on suuri,
mutta poikkitieteellinen yhteistyö ei toimi
ideaalisti.

Parkinsonin taudin vaikutuksista liikkumiseen ja kuinka liikkumiskykyä voi ylläpitää. Ei voi muuta kuin kehua miten asiantuntevaa tietoa häneltä saimme.
Kesä tulee ja toivottavasti se on viileämpi,
kuin viime kesä. Viime kesä verotti rankalla kädellä jäsenistöämme ja ikääntyvien ihmisten joukkoa. Emme osaa varautua niin
kuumaan ja lämpimään, sen sijaan osaamme talvella kerrospukeutumisen. Miten
meidän tulee sitten varautua kuumaan ja
lämpimään kesään, en osaa tarkemmin
sanoa, kuin sen, että pitää juoda paljon,
ei pidä päästää itseään kuivumaan. Lääkityksen tiukka noudattaminen on entistä
tärkeämpää. Kylmiä ja viilentäviä pyyhkeitä vartalolle ja päähän. Kaikki mahdollinen turva tulee olla lähettyvillä, omaiset,
läheiset, turvarannekkeet, mahdolliset kamerat kuvaamassa, että onko huoneistossa
liikettä yms.

On hienoa huomata, että kerhot järjestivät
kansainvälisellä Parkinson-viikolla monia
tilaisuuksia, jossa jaettiin tietoa isoille joukoille. Osallistuin Oriveden kerhon järjestämään tilaisuuteen yhdistyksen puheenjohtajan ja omaishoitajan ominaisuudessa.
Tilaisuudessa neurologi Jari Honkaniemi
kertoi sairaudesta laajasti ja asiantuntevasti. Tutkija, puheterapeutti Nelly Penttilä
toi terveisensä Tampereen yliopistolta ja
Kuuluva ääni -tutkimuksesta, johon hyvin moni yhdistyksemme jäsenistäkin on
jo osallistunut ja osallistuu parhaillaan.
Fysioterapeutti Sanna Rantasaari kertoi

Hyvää loppukevättä ja antoisaa ja virkistävää kesää! Syksyllä jatketaan!
Osmo Kaikuvuo

Tapahtunutta
Orivedellä jaettiin tietoa Parkinson-viikolla
Oriveden seudun Parkinson-kerho järjesti
Parkinson-viikolla ti 9.4.2019 viikon teemaan sopivan tapahtuman: Parkinson-sairaus tutuksi – tietoiltapäivän, joka oli tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.
Paikkana Oriveden kaupungin valtuustosali. Osanottajia oli mukavasti yli 40. Yhteistyökumppaneina Oriveden Apteekki ja
Oriveden kaupungin Nuorten työpaja, jotka vastasivat kahvituksen kustannuksista
ja järjestelyistä tapahtuman alussa.
TAYS Hatanpään neurologian ja fysiatrian vastuualuejohtaja Jari Honkaniemi toi
esityksessään esille uusimpia Parkinsonin

hoitoon kehitettyjä teknologian tuotteita.
Uusimmat hoidot, joissa esimerkiksi ihon
alle laitetaan avustava laite, testataan ensin osastolla. Sopivuus tutkitaan jokaisella
potilaalla, ennen kuin lääkärit tekevät pysyviä ratkaisuja. Uusilla hoitomuodoilla
on omat etunsa kuten tasainen lääkeainepitoisuus veressä. Saatiin myös ajankohtaista tietoa Parkinson-hoidon lääkkeistä
ja lääkehoidon vaikutuksista.
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Parkinsonin taudin vaikutuksesta viestintäkykyyn, puheeseen, ääneen ja ilmeisiin,
logopedian yliopisto-opettaja, tutkija, puheterapeutti Nelly Penttilä. Esityksessään

hän käsitteli ääntä ja
puhetta kuntoutuksen
ja tutkimuksen näkökulmasta. Parkinsonin
tauti vaikuttaa artikulaatioon ja sen myötä
puheen
selkeyteen.
Edelleen tauti vaikuttaa myös ääneen tehden siitä hiljaisen, monotonisen ja käheän.
Siksi
puheterapiassa
pyritään voimistamaan
ääntä ja treenauttamaan
puhelihaksistoa. Hyvää Sanna Rantasaaren vetämä pieni venyttelytuokio teki terää
harjoittelua on puhumiasiantuntijaesitysten välissä. Kuva: Kari Rannanautio
nen ja myös laulaminen
tiedetään toimivan tehokkaana harjoittelu- saattaa olla apua myös jähmettymisestä
na äänelle ja puhelihaksistolle, totesi Nelly kärsiville, kun se yhdistetään vihjeiden
Penttilä.
käyttöön. Myös rytmimusiikin käyttö harjoituksissa saattaa parantaa kävelyä.
Paikallista asiantuntijuutta edusti Oriveden Terveyskeskuksen fysioterapeutti Sanna Rantasaari nosti esille uuden kunSanna Rantasaari.
toilumuodon, jota syksyllä orivesiläiset
voivat hänen johdollaan testata ” ParkkisHän toi esille mm. kävelyn parantamisen:
taekwondoa”. Sanna harrastaa lajia musParkinson-potilaan kävely- ja toimintakytanvyön kantajana.
kyä voidaan parantaa yhdistämällä lääkehoitoon kuntoutus. Kävelyä on mah- Tampereen Parkinson-yhdistyksen pudollista parantaa useilla menetelmillä, heenjohtaja Osmo Kaikuvuo kertoi yhdisesimerkiksi vihjettä käyttämällä. Vihjeenä tyksen toiminnasta ja yhteistyöstä kerhovoi toimia vaikkapa askeleen rytmittä- jen kanssa ja vikitteli meitä orivesiläisiä
minen ääneen. Kävelymatolla harjoittelu yhteisötanssiin mukaan. Lisäksi hän kertoi
saattaa parantaa kävelynopeutta ja siitä kokemuksistaan puolisonsa omaishoitajana.
Tietoiltapäivän yhteydessä kuulimme myös Matti
Hakanpään itse kirjoittamiaan hienoja runoja.
Yksi runoista päättyi loppulausahdukseen ” Vapise, herra Parkinson”.
Kari Rannanautio
Puheenjohtaja näyttää mallia. Kuva: Kari Rannanautio
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Lempäälän-Vesilahden parkkikset Yhtä matkaa
olivat kokeilemassa curlingin pelaamista Lempäälän Liikuntaparkissa 12.3.2019.
Tyyli oli vapaa ja kilpailuviettikin heräsi,
tulos taisi olla tasapeli.

Vähän vajaa 30 yhdistyksen jäsentä kävi
21.3. Helsingissä Kansallisteatterissa
Yhtä matkaa -esityksen ennakkonäytöksessä. Esitys oli hyvä tai loistava riippuen
arvioijasta, mielenkiintoinen ja ajatuksia
herättävä se joka tapauksessa oli. Siinä
pulpahteli esiin välillä hengästyttävää
tahtia melkein koko ihmiselämän ihanuus ja kurjuus. Kaikki kolme näyttelijää, Seela Sella, Safka Pekkonen ja Puntti
Valtonen, onnistuivat rooleissaan mahtavasti. Erityisen tarkkaan seurattiin Safka
Pekkosta, joka soittaa rytmiä yhteisötanssissamme.
Esitys tulee ensi syksynä Tampereelle
Työväen teatteriin. Silloin on niidenkin,
joille matka Helsinkiin olisi ollut liian
hankala ja rankka, mahdollista nähdä
esitys.
Tulomatka sujui erinomaisen rattoisasti, linja-auton mikrofoni oli ahkerassa
käytössä, kuulimme arvoituksia, runoja,
kertomuksia, tietokysymyksiä ja muuta
hupaisaa.

Pyöräcurlingia, Raija vauhdissa.

Kiitos kaikille mukavasta matkaseurasta!

Tällainen porukka oli katsomassa Yhtä matkaa Suomen Kansallisteatterissa.
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Me kaikki olemme inhimillisiä ihmisiä…
Siihen aikaan, kun KOP-pankki meni nurin, sattui seuraavasti:
KOP:n sivukonttorin johtaja luki perjantaina töissä Suomen kuvalehdestä artikkelin, jossa kerrottiin, että KOP on konkursissa ja koko pankki lopettaa toimintansa. Järkyttyneenä uutisesta johtaja kotiin päästyään käytti käytännöllisesti katsoen koko viikonlopun
saadakseen vaimonsa vakuuttuneeksi siitä, että uutinen oli ankka. KOP:n toimintatapahan oli avoin ja perustui luottamukseen, heillehän olisi ilman muuta kerrottu, jos pankilla menisi niin huonosti. Pankin ylin johto ei koskaan, ei koskaan voisi tehdä sellaista temppua työntekijöille, että julkisuuteen ja lehdistölle kerrottaisiin ennen heitä näin
dramaattisesta asiasta kuin koko pankin lopettamisesta. Ei, se ei ollut kerta kaikkiaan
mahdollista!
Maanantaina pankinjohtaja meni töihin ja kuuli, että uutinen piti paikkansa, pankki tosiaan lopettaa toimintansa. Hän tunsi itsensä petetyksi ja perusteellisesti tuohtuneena
hän irtisanoi heti Suomen kuvalehden tilauksensa!

Liittokokousmatkalla oli tunnelmaa
Lähdimme viisi yhdistyksemme edustajaa
ja yksi avustaja kohti Oulua perjantaina
12.4. kello 8.00 Tampereen rautatieasemalta. Juna lähti ajoissa ja saimme Jukankin
rollaattoreineen vaunuun, tosin rollaattori
oli ihan eri vaunussa kuin meidän paikkamme. Ei se mitään, Marsan avustaja
esitti melkoista osaamista ja hoiti rollaattorin lähistölle, ei hätää.

kiiruhti ravintolavaunuun ja sieltä saimme
vesipulloja. Meillä oli hyvin hauskaa, vaikka olimmekin aivan väsähtäneet kuumasta ja huonosta ilmasta. Seppo osoittautui
melkoiseksi huumoriveikoksi. Tätä seisomista jatkui lähes kaksi ja puoli tuntia,
emmekä olleet vielä edes Ylivieskassa. No
lähtihän juna viimeinkin ja piti melkoista
vauhtia edetessään kohti Oulua.

Sähköiseltä ilmoitustaululta seurasimme
matkan etenemistä ja nopeutta. Juna porhalsi lähes kahta sataa pitkiä matkoja, iloitsimme, että ehtisimme kuulemaan Oulun
kaupunginjohtajan tervehdyksen 30-vuotta täyttävälle pohjoisen yhdistykselle sekä
kuulemaan DBS-laitteiden vaikutuksista ja
tulevaisuudesta. Mutta mitä tapahtuikaan
10 kilometriä ennen Ylivieskaa, mystinen
laitevika pysäytti junan! Siinä sitten oltiin.
Aurinko paahtoi lämpimästi.

Olimme jo haudanneet mahdollisuuden
ehtiä kirjastolle kuuntelemaan luentoa.
Oulun asemalle päästyämme huomasimme, että olimme saapuneet raiteelle, josta
pääsy taksiasemalle kulki ainoastaan tunnelin ja tunnelista nousun kautta. Kuinka
meidän porukkamme jaksaisi. Jukka joutui
useasti lepäämään, mutta perille päästiin
kaikista esteistä, hiekotushiekoista ja katupölyistä huolimatta (lähes jokainen yski ja
pärski, taisin olla pahimmasta päästä). Tilataksin saimme melko hyvin ja taksikuski oli ystävällinen ja avulias. Vihdoinkin
perillä hotellilla! Ehdimme vielä pieneksi
hetkeksi kuulemaan luentoa ja ihailemaan
pääkirjastoa.

Pieni loosimme junanvaunussa lämpeni ja
lämpeni, janotti. Konduktöörille kerroimme tilanteestamme, hän laittoi pyynnöstämme vaunuosastostamme lämmityksen
pois. Keksimme, että vaunun ovet saa
aukeamaan useasti, kun laitoimme matkatavaroita oviaukkoon. Se toimi ja ilma
vaihtui jollain lailla. Tarja, Marsan avustaja

7

Illalla osallistuimme paikallisen yhdistyksen 30-vuotisjuhlaan, jossa mm. näimme, kuinka liiton puheenjohtaja pyöritti

Kotiinpäin mennessä oli jo hauskaa. Kuva: Tarja.
vauhdikkaasti liittomme viestintävastaavaa tanssin pyörteissä. Lauantaina liittokokous uusien sääntöjen mukaan. Kolme
henkilöä lähes kaatoi koko kokouksen,
mutta onneksi puheenjohtajat saivat vietyä esityksen, jolla päästiin jatkamaan.
Yhdessä kohtaa äänestimme, sekin meni
sopuisasti. Ensi vuonna liittokokous ja
paikallisen yhdistyksen 30-vuotisjuhla pidetään Lahdessa.

ta, tosin Seppo voitti ensimmäisen pelin
ja taisin olla toisessa pelissä toinen. Kyllä
kai me jotain opimme. Ravintolavaunussa tuhlasimme neljän euron kortit, jotka
saimme menomatkalta lohdutukseksi.
Hämeenlinnan Jounikin kävi juttelemassa
kanssamme samoin kuin myös turkulaiset. Olimme kaikki parkkislaiset yhteistä
hyväntuulista väkeä. Jonkin ajan päästä
olimmekin Tampereella. Iloinen ja auttavainen naiskonduktöörimmekin jäi samalla asemalla pois.

Takaisin päin lähtiessä tilataksin tilaus meni hienosti respan kautta ja jälleen
meillä oli erittäin ystävällinen kuljettaja,
joka auttoi meitä tavaroitten, sauvojen
ja rollaattorin kanssa. Noin vuorokausi
1. junamatkan jälkeen olimme lähdössä
kotikaupunkiimme Tampereelle. Samat
pärskimiset ja matka oikealle raiteelle kesti aika lailla kauan, hankalaa, olisi tärkeää
saada liikuntarajoitteisille kunnon väylä ja
lyhyempi matka pois raiteilta. Junamme
lähti ajoissa ja matka edistyi hyvin, hauskaa oli. Naisväki opetti Sepolle ja minulle
Skippoa, taisimme olla vaikeita oppilai-

Nuorin lapsemme oli asemalla minua vastassa, ei muuta kuin matkatavarat kotiin ja
vaimoa hakemaan hoitokodista. Vaimoni
oli todella iloinen, kun pääsi pois tylsästä
ja vähäilmeisestä hoitokodista kotiin ukkonsa viereen.
matkaaja Osmo Kaikuvuo
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Siimanravistajien kuulumisia
Perinteitä
noudattaen
Siimanravistajat ja ToKaSu:laiset pilkkivät Keijärvellä
20.2.2019. Jälleen ”kisailtiin” ruutukisana,
kaikki samassa ruudussa, johon Laatikaisen Leo oli kairannut 40 reikää. Kisan
jälkeen nosteltiin saalispussit vaa’alle, jolloin totesimme ToKaSu:laisten voittaneen
jälleen. Nuotiomakkarat ja pullakahvit
lämmittivät lopuksi kylmän pohjoistuulen
jähmettämiä pilkkijöitä.

Miehet: 1. Veijo Hytönen 300 g, 2. Jorma
Luhtala 200 g. Miesten pronssimitali jäi jakamatta osallistujien vähäisyyden vuoksi.

20.3.2019 Siimanravistajien jäsentenvälinen pilkkikisa pidettiin Pirkkalan Reipinniemessä. Päivä oli tuulinen ja kylmä.
Kisan jälkeen lämmiteltiin takkatuvassa
tulen ääressä makkaranpaiston ja kahvittelun merkeissä.

Parkiadit

Kesän mato-ongintakisoista
toukokuun kalakerhossa.

päätetään

Hyvää kesää ja kireitä siimoja!
Siiri Vilén

Tänä vuonna Parkiadit olivat Lahdessa Pajulahden liikuntaopistolla. Tamperelaiset
olivat mukana ja hyvin menestyivätkin:
voitto kaikissa lajeissa paitsi siinä, jonka
lopputulos arvottiin!

Kalojen punnituksessa saatiin seuraava
järjestys:

Ensi vuonna me järjestämme ne täällä
Tampereella, pidetään huoli, että menestymme yhtä hyvin kuin tänä vuonna ja
että järjestelyt ovat viimeisen päälle!

Naiset: 1. Anneli Hytönen 1090 g, 2. Mirja
Lehto 270 g, 3. Siiri Vilén 230 g, 4. Terttu
Mäkelä 70 g.

Sinivuokot kukkivat. Kuva: Osmo Kaikuvuo.
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Vapriikinraitti on avattu
Vapunaattona avattu Vapriikinraitti on uusi jalankulkuväylä, jonka kautta pääsee Työnpuistosta Tampellan kupeesta Aleksandra Siltasen puistoon asti. Vapriikinraitti kulkee
Tammerkosken itäpartaalla kosken yllä. Raitti on teräsrakenteinen ja puukantinen. Nyt
pääsee ihastelemaan eri kulmasta kansallismaisemaa, joka aikoinaan koristi kahdenkymmenen markan seteliä.
Hieno juttu kaiken kaikkiaan, mutta on ikävää, etteivät kaikki ihmiset pysty kulkemaan
reittiä kokonaisuudessaan. Huonojalkaiset, lastenvaunuja tai -rattaita kuljettavat, rollaattori- ja pyörätuolikansa on suljettu pois tästä huvista. Reitti ei ole esteetön, sillä reitillä on portaat ja komeat portaat ovatkin!
22 askelmaa, välitasanne ja 20 askelmaa. Minkälaista rakettitiedettä olisi tarvittu esteettömän reitin rakentamiseksi? Tampere on hyvin innovatiivinen kaupunki, joten olisi
voinut olettaa, että olisi keksitty keinot tehdä reitistä esteetön. Palautetta asiasta on annettu Tampereen kaupungille ja se kannattaa muidenkin tehdä, esimerkiksi osoitteeseen
rakennusvalvonta(at)tampere.fi.

Portaita mahdoton määrä. Kuva: Osmo Kaikuvuo.
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Erikoisosaamistamme mm.

•
•
•
•
•
•

Kirurgia
Ortopedia
Hammashoidot
Sydänsairaudet
Silmäsairaudet
Tähystystoimenpiteet

Sammon valtatie 7, Tampere

www.helppu.fi

AJANVARAUS 03 31436600
MA-PE klo 8:00-19:30, LA klo 9:00-14:00
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Hymyillään

Pienten puheita

Suomalainen meni Kanadaan metsätöihin. Hän jäi kuitenkin joka päivä vähän
jälkeen asetetusta sahaustavoitteesta.
Työnjohtaja ihmetteli tätä, olihan suomalaisilla etevien ja tekevien työntekijöiden
maine. Työnjohtaja meni metsurin luokse,
ihmetteli huonoa tulosta ja vetäisi tämän
moottorisahan käyntiin katsoakseen, ettei työvälineessä ollut vikaa. ”Mitä pirua,
onko siinä moottorikin!?” ihmetteli suomalainen kummastuneena.

Isä puhuu leikillään Hannalle (3 v.) siansaksaa. Tyttö kuuntelee aikansa, kääntyy
sitten minun puoleeni ja kysyy kyllästyneen näköisenä: ”Äiti, mitä tuo mies sanoo?”
Taneli (4 v.) istui iltakylvyssä ja kysyi äidiltä: ’Äiti, kuoleeko siihen jos puuroa menee väärään kurkkuun?’ Äiti mietti hetken
ja päätti olla rehellinen ja vastasi, että kyllä siihen voi kuolla. Taneli alkoi surkeana
nyyhkyttää. Äiti kysyi huolestuneena, että
mikä nyt tuli. Taneli: ’Minulla on kerran
mennyt puuroa väärään kurkkuun.’

Poliisi tutki vakavaa puukotustapausta.
Tapaus oli kylläkin jo selviämässä, sillä
kaikeksi onneksi tekoväline eli puukko oli
pudonnut rikospaikalle ja siihen oli kaiverrettu omistajan nimi – Stainless Steel.

Jaanan vaari siirtyi ajasta ikuisuuteen. Jaana 6 v. otti mummia kädestä kiinni ja totesi
hänelle ’Älä mummi sure, sä menet ihan
pian perässä!’ Yritys oli tietysti lohduttaa,
ettei mummi joutuisi kovin pitkään yksin
olemaan, mutta eipä se oikein onnistunut.

Radiossa haastateltiin hirviporukkaa ja
haastattelija kysyi seurueeseen kuuluvien
henkilöiden nimiä. Lassi Ala-viiva-Outinen, Kalle Taka-viiva-Vaheristo, Jussi
Yli-viiva-Häristö ja Mika Ali-ilman viivaa-Mattinen.

Kävelimme hautausmaan ohi, jolloin Mikko 5 v. totesi, että tonne ei kyllä kannata
mennä, kun siellä on kuolleita ja nyt ne
nukkuu päiväunia.

Pikkutyttö halusi tietää, miten koirat parittelevat. Äiti selitti vähän hämmentyneenä,
että kun narttu ovuloi uros hyppää nartun
selkään ja penetroi peniksellään tämän vaginan. Tyttönen tyytyi tähän selitykseen ja
äiti huokaisi helpotuksesta. Myöhemmin
äiti kuuli tytön selittävän pikkuveljelleen,
että koirat parittelevat siten, että poikakoira hyppää tyttökoiran selkään ja alkaa
puhua latinaa.

Olimme Muumimuseossa ja siellä oli samaan aikaan useita japanilaisia turistiryhmiä. ”Hei katsokaa, ihan sikapaljon ninjoja!” kuulutti Leevi 5 v. isoon ääneen.

Radiotoimittajat Atte Pakkanen ja Tuomo
Talvi työskentelivät samassa työhuoneessa. Atte Pakkanen lähti hakemaan heille
välikahveja ja tällä välin hänen työpuhelimensa soi. Tuomo Talvi vastasi puhelimeen kuten etiketin mukaan pitikin:
”Talvi Pakkasen puhelimessa.” Haista sinä
vitsinikkari pitkä p! kuului puhelimesta ja
luuri lyötiin korvaan.
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Kevään kukka Arboretumissa.
Kuva: Osmo Kaikuvuo.

Järjestösuunnittelijan terveiset
Kevät tulee vauhdilla ja valo lisääntyy. Toimintakautta on vielä jäljellä ennen alkavaa
kesän loma-aikaa. Laitan oheen haettavissa olevien sopeutumisvalmennuskurssien ja
lomajaksojen ajankohdat ja kurssipaikat sekä lisätietoja antavat tahot. Kannattaa laittaa
niin sopeutumisvalmennuskurssien kuin tuettujen lomajaksojen hakemukset hyvissä
ajoin, koska silloin on parempi mahdollisuus päästä mukaan.

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT
919 Ryhmäliikuntakurssi Varalan urheiluopistolla 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 torstaisin klo 12-14 8x2h, haku 8.8.
1319 Parkinson Plus- oireyhtymää sairastavat ja läheiset Maskun neurologinen kuntoutuskeskus 5.-8.11.2019, haku 3.10.
Kurssihakemukseen tulee liittää kopio alle 6 kk sairaskertomuksesta. Hakemus on voimassa vuoden hakupäivästä lukien. Kela edellyttää matkakorvauksen myöntämiseksi
lääkärin kirjallista suositusta kurssille. Lisätietoja kuntoutuksen sihteeri Hannele Hyppönen hannele.hypponen@parkinson.fi p. 02 271 0418.

TUETUT LOMAJAKSOT
22.-27.9. Voimaa vertaisuudesta omatoimiset aikuiset Rokua Health & Spa, haku 22.6.
6.-11.10. Voimaa vertaisuudesta omatoimiset aikuiset Härmän Kylpylä Ylihärmä, haku
6.7.
20.-25.10. Voimaa vertaisuudesta omatoimiset aikuiset KK-Verve Lahti, haku 20.7.

SOLUKE-LOMAT (sosiaaliset luontolomat)
10.-15.3. Elämyksiä luonnosta Rokua Health & Spa, voi tiedustella
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 puhelinpalvelu arkisin klo 9-13
Pirteää ja aurinkoista alkavaa kevättä !
Yhteistyöterveisin Lyly,
Lyyli Heikkinen lyyli.heikkinen@parkinson.fi p.0400 924032
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Tampereen Biopankki
Tampereen Biopankki kerää aineistoa etenevien neurologisten
sairauksien tutkimukseen
Biopankkiin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä ja terveyttä edistävää tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Tampereen Biopankki
toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja toimintaa ollaan laajentamassa Kanta-Hämeen
ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin. Antamalla suostumuksensa Tampereen Biopankkiin henkilö antaa luvan näytteiden ja tietojen käsittelyyn biopankkitoiminnassa.
Tällaista toimintaa on mm. FinnGen, julkisen ja yksityisen sektorin yhdistävä, koko Suomen kattava tutkimushanke.
Biopankkeihin kerätään erityinen tutkimusaineisto Parkinsonin tautiin, MS-tautiin,
ALS:iin ja Alzheimerin tautiin sekä muihin eteneviin neurologisiin sairauksiin sairastuneilta. Tätä aineistoa hyödynnetään FinnGen-hankkeessa ja sen avulla halutaan oppia
ymmärtämään näiden sairauksien syntymekanismeja paremmin, sekä kehittää tulevaisuudessa parempia hoitomuotoja. Kerättyjä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja voidaan
käyttää myös muihin biopankkitutkimuksiin.
Sairastuminen vakavaan sairauteen on aina suuri järkytys. Lahjoittamalla näytteen
biopankkiin voit kuitenkin omalta osaltasi edistää oman sairautesi tutkimusta. Antamalla suostumuksen olet mukana edesauttamassa sairauden syiden parempaa ymmärtämistä ja uusien hoitomuotojen kehittämistä myös tulevaisuudessa.
Jos haluat antaa biopankkisuostumuksen, saat täytettävän asiakirjan ja maksetun postituskuoren soittamalla Tampereen Biopankin tutkimushoitajalle. Suostumusasiakirjan
voi myös tulostaa itse osoitteesta www.tays.fi/Biopankki/kansalaisille ja lähettää siinä
mainittujen ohjeiden mukaisesti ilmaisena vastauslähetyksenä biopankkiin. Biopankkinäyte otetaan, kun käyt seuraavan kerran Fimlab-laboratoriossa omaan terveydenhoitoosi liittyvällä käynnillä.
Lisätiedot ja suostumukset:
Tutkimushoitaja Paula Nurmi, 0503053511, Tampereen Biopankki
paula.e.nurmi@pshp.fi www.tays.fi/biopankki www.finngen.fi
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Mukanetin mukana digiaikaan
Arki edellyttää yhä enemmän verkkoasiointia ja ikäihmistä saattaa jo hiukan
huimata. Arjen palvelut – reseptien uusinnoista pankkipalveluihin, vakuutuksista
veroasioihin – on jo verkossa. Jokaisen on
iästä huolimatta selviydyttävä nettiasioinnista. Syystäkin digitaalisuus on jatkuva
huolenaihe, jotta seniorit pysyvät kelkassa.

turvasta. Mukanetti järjestää myös tietotekniikkakursseja, jotka ovat edullisia.
Tällä hetkellä valtaosa kursseista liittyy
erilaisten älylaitteiden hallintaan. Kursseja
vetävät tietotekniikan asiantuntijat, Mukanetin tuutorit ovat mukana tukemassa
opiskelijoita.
Mukanetti Yliopistonkatu 58 B, 33100
TAMPERE

ATK Seniorit Mukanetti ry tukee senioria digitaidoissa. Seniori-ikäiset tuutorit
opastavat ikätovereitaan digitaidoissa
Tampereella ja lähikunnissa. Poikkeamalla
Mukanetin opastuspisteeseen seniori saa
tietokoneen, tabletin tai kännykän käytössä tarvitsemiaan perusvalmiuksia,

Lisätietoja www.mukanetti.net
Opastuspiste sijaitsee osoitteessa Yliopistonkatu 58 B, 5. krs, Tampere (Pienteollisuustalo, Tampere-taloa vastapäätä), puh.
(03) 222 5798
Vertaisohjaajat opastavat tietototekniikka-asioissa ma – pe klo 10-14.

Mukanetti on kouluttanut tuutoreita, joiden tuella ikäihmiset oppivat digitaitoja ja ylläpitää tietoteknistä osaamistaan.
Tuutorit päivystävät arkipäivisin Mukanetin opastuspisteissä. Neuvoa kysytään
esimerkiksi matkapuhelinten, tablettien
ja tietokoneiden toimintaominaisuuksista, tietokoneohjelmista ja sovelluksista,
nettiasioinnista ja -puheluista sekä tieto-

Mukanetti on yhdistys, joka tarjoaa seniorikansalaisille tietokoneiden, tablettien ja
kännyköiden käytön perusvalmiuksia.
Opastus on maksutonta eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Mietteitä
Matti Nykänen muistetaan omanlaisistaan
mietelauseista eli nykäismeistä.
Elämä on ihmisen parasta aikaa.
Elämä on laiffii.
Ehkä otin, ehkä en, so not, kunhan hyppy kulkee!
Jokainen tsäänssi on mahdollisuus.
Se on ihan fifty-sixty miten käy.
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Yhdistyksen tapahtumia syksyllä 2019
Hallitus
ke 14.8. klo 12‐
ke 11.9. klo 12‐
ke 9.10. klo 12‐
ke 13.11. klo 12‐
ke 11.12. klo 12‐

Juhlat, kokoukset yms.
Syyskauden avaus 7.9.
klo 12.00 Ilkon
kurssikeskus
Syysvuosikokous ma
18.11. klo 17‐
Merkkipäiväjuhlat
21.11. klo 13.00
Pikkujoulu 29.11. klo 18‐
22 Viola‐ravintolat

Huutis

Iltaryhmä

ti 20.8.. klo 14.00

to 5.9. klo 17.00

ti 24.9. klo 14.00

to 3.10. klo 17.00

ti 29.10. klo 14.00
ti 26.11. klo 14.00
ti 3.12. klo 14.00

Jäsen
Jäseniltoja ei
pidetä, niihin
osanot

to 31.10. klo 17.00
to 28.11. klo 17.00

Parkkistupa

Parkkistupa

Parkkistupa
Liikunta

Parkkistupa

Parkkis

Keilailu, TPB

Kuntosali

Pelkkis + kuntosali

Salijumppa

Vesijum

Ma klo 9‐10

To 18‐19

Ti 10‐12

Pe 13.15‐14.45

Su 13‐1

Ratina (omatoiminen)

Ruotulan tenniskeskus

Ratina (ohjattu)

to klo 9‐10

Kaupin keilahalli
Aluekerhot ja ryhmät
Hämeenkyrö‐Ikaalinen

Jämsä
Orivesi
Mänttä
Kerhokokoontuminen
Kuukausikerho, joka
Kokoontuu perjantaisin
Ma klo 13.00
kuukauden toinen
kuukauden toinen tiistai
klo 16
Keppijumppa ja boccia
keskiviikko 13.30‐15.30
klo 13
Bingo joka kuukauden
viimeinen perjantai.
Hyvinvoinnin ilatpäivä
Uinti kerran viikossa
hoitoineen
Kävelytapahtuma
syyskuussa Oriveden
Reumayhdistyksen
kanssa
Pikkujoulu joulukuussa
Kaupungintalon
Aurinkorinne
Mottilantie 2
Länskä
kerhotilat
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Validia‐talo,

Riihim

Kerho kerra

Tiistai‐jump
kuus
Retki‐ ja ulk
kesä

Maauimala
(jump

nillat
toistaiseksi
n ei ole ollut
ttajia.

Karaoke

Konkarit, omaisten
päiväryhmä

Peli‐illat (tietovisa,
bingo)

ke 11.9. klo 17‐19.30

ti 11.6. klo 13.00

Ke klo 16‐19, paitsi ei
karaoke‐iltoina.

ti 10.9. klo 15.00

ke 9.10. klo 17‐19.30

ti 16.7. klo 13.00

Pelit klo 16‐17

ti 15.10. klo 15.00

ke 13.11. klo 17‐19.30

ti 13.8. klo 13.00

Tietovisa n. klo 17

ti 12.11. klo 15.00

Bingo n. klo 17.45

ti 10.12. klo 15.00

Parkkistupa
Tampere Nuoret
Parkkikset

ke 11.12. klo 17‐19.30

ti 10.9. klo 13.00
ti 24.9. klo 13.00
ti 8.10. klo 13.00
ti 29.10. klo 13.00
ti 12.11. klo 13.00
ti 26.11. klo 13.00
ti 17.12 klo 13.00
pikkujoululounas

stupa

Parkkistupa

Parkkistupa

Parkkistupa

mppa

Lukupiiri

Toimintaryhmä
Nokia

Yhteisötanssi

14.15

Ritakatu 7

mäki

an kuussa

ppa, kerran
ssa
koilupäivä
ällä

an yläsali
ppa)

Ma 9.9. klo 17‐

Parkkistupa
Sastamala
Kokoontuminen
kuukauden viimeinen
torstai

Paikka ei tiedossa

Kokoontuminen joka
kuukauden toinen ma
klo 13

Ti 27.8. 14‐15.15
Ti 10.9. 14‐15.15
Ti 17.9. 14‐15.15
To 10.10. 16‐17.15
To 17.10. 16‐17.15
To 24.10. 16‐17.15
To 31.10. 16‐17.15
To 7.11. 16‐17.15
To 14.11. 16‐17.15
Liikelaituri

SPR:n tila

Valkeakoski
Virrat , Pohjois‐Häme
Kokoontumiset
Kokoontumiset tiistaisin
kuukauden 2. perjantai
viikoittain
klo 12‐15

Valtakatu 20, entinen
musiikkikirjasto
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Virtain liikuntahalli

Siimanravistajat

Tapahtumista infotaan
nettisivuilla:
http://trenuoret.suntuu
bi.com/

Palindromit
Palindromi on yhden tai useamman sanan
muodostama kokonaisuus. Palindromi on
kotoisin kreikan pali´ndromos nimityksestä,
suomeksi se tarkoittaa ’taaksepäin juokseva’. Se on suomen kielen tekstilajeista kenties vaativin, sillä sen tekemistä säätelee
kaikkein rajoittavin sääntö: palindromin
on oltava täsmälleen sama sekä etu- että
takaperin. Tunnetuimpia esimerkkejä yhden sanan palindromeista ovat saippuakivikauppias ja tissit. Yhtä sanaa pidemmistä
palindromeista monille tuttuja ovat innostunut sonni ja Isä, älä myy myymälääsi!

min, kun taivutetun sanan eteen lisää saman taipuneen sanan takaperin: Isi saa aasisi, Emmi saa aasimme ja Enni saa aasinne.
Tällaiseen suoritukseen ei moni muu kieli
kykene, sillä esimerkiksi englannin kielessä aasin omistaja ilmaistaan erillisellä sanalla: my donkey, your donkey, our donkey jn
e.
Suomen kielen etuna on myös se, että siinä
on paljon sijamuotoja, peräti 15. Useissa
Euroopan kielissä sijamuotojen sijaan käytetään prepositioita. Prepositioitakin voi
käyttää hyväkseen palindromien laadinnassa, mutta suomen kielen sijamuodoista
hyvin moni sisältää takaperin tarkasteltuna mainioita palindromien aloitussanoja.
Tätä etua prepositioilla ei ole. Esimerkiksi san maali. Se taipuu mm. näin: maalia
(partitiivi), maalissa (inessiivi) ja maalilla
(adessiivi). Takaperin käännettynä maalia
sisältää aloitussanan ai, maalissa aloitussanan Assi ja maalilla aloitussanan Alli.

Aloittelijalle yhden sanan mittainen palindromi on helpompi tunnistaa palindromiksi kuin pitkänä virtaava sanavuo.
Esimerkiksi sanasta akka pystyy nopeasti tarkistamaan, että siinä on molempiin
suuntiin kirjaimet samassa järjestyksessä.
Tarkistaminen muuttuu huomattavasti
työläämmäksi, jos kyseessä on hieman pidempi palindromi, kuten vaikkapa tämä
palindromi nimeltään ”Älä”.

Suomen kielen käyttäminen antaa hyvät
lähtökohdat palindromien rakentamiselle.
Mutta miten palindromi sitten tehdään?
Lyhyesti sanottuna palindromin rakentamisessa on pidettävä mieli valppaana ja
ajateltava kahteen suuntaan yhtä aikaa.
Useimmiten palindromia lähdetään askartelemaan keskeltä samanaikaisesti kohti
kumpaakin reunaa, mutta periaatteessa
sen voi aloittaa mistä kohtaa hyvänsä.
Tavoitteena kannattaa pitää sitä, että lopputulos olisi mieluummin lyhyt ja naseva
kuin pitkä ja sekava.

Älä anna, Nanna! Älä anna naukkua!
Pulla-Joonas, ota aineet! Pakene!
Mene, mene, mene!
Varaa kaara, vene!
Mene, mene, mene!
Kapteeni Aatos anoo Jallu-paukkua.
Nanna, älä anna! Nanna, älä!
punainen lanka säilyy alusta loppuun.
Suomen kieli sopii palindromeihin erittäin
hyvin. Merkittävin etu ovat suomen monet taivutusmuodot. Otetaan esimerkiksi
suomen kielen omistusliitteet eli possessiivisuffiksit ja vaikkapa sana aasi. Se taipuu
näin: aasini, aasisi, aasinsa, aasimme, aasinne, aasinsa. Jo pelkästään noista kuudesta
muodosta kolmesta saa valmiin palindro-

Aamurupi, kaihia, kääk! – syyhy, yskää,
kaihia, kipu, rumaa
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Kaiketon

Pikku siimanravistajan kalaretki

Yhdelle ei sovi vehnä, toinen ei voi syödä
muitakaan kotimaisia viljoja. Laktoosin
välttely alkaa olla selviö, mutta kokonaan
maidotontakin pitäisi olla. Ratkaisu ruokavaliopalapeliin on kaikettomuus. Kaiketon
ruoka on tavallisesti ainakin maidotonta,
gluteenitonta, munatonta ja soijatonta.
Kun leipoo kaikettomalla reseptillä, suuri
osa ruoka-aineallergioista ja välttämisruokavalioista tulee automaattisesti huomioiduksi. Kaikettomia ruokia ja leivonnaisia
kutsutaan joskus myös nimityksellä tonton. Tonton-kakku leivotaan ilman sokeria
ja vehnäjauhoja.

Heikki tahtoi onkia,
järven viljaa tonkia.
Löytyi monta matoa
läheltä vanhaa latoa.
Heikki uskoi pikku Taavia:
“Älä mene ilman haavia!”
Sitten suunta kohti rantaa,
olallaan hän ongen kantaa.
Tarvikkeet jo onkin esillä
- vene vain ei vielä vesillä.
Hyvin meni, Heikki myönsi,
kun veneen irti rannasta työnsi.

Venetsialaiset

Mutta kävikin niin, että
vene tuli täyteen vettä!
Niinpä paatti pohjaan juuttui,		
pohjasta kun tappi puuttui!
			
Kalamiehen lähdöss’ hoppu,
kurja koko retken loppu.
Heikin paluu oli nolo,
vaatteet kastui, märkä olo.

Elokuun viimeisenä viikonloppuna vietetään venetsialaisia. Ne ovat kesäkauden
päättäjäisjuhla, jossa ulkotulilla ja ilotulituksilla tuodaan valoa pimenevään syksyyn. Venetsialaisperinne on levinnyt Pohjanlahden rannikolta, jossa venetsialaisia
on vietetty huvilakauden päätteeksi jo yli
sadan vuoden ajan. Juhlan juuret juontavat Venetsian karnevaaleihin Italiaan.

Olli Vehkavaara

Iskävartalo		
Naisilla on kovia ulkonäköpaineita, mutta
eivät miehetkään pääse helpolla, vaikka
salilla käymisestä ei ole vielä tullut kansalaisvelvollisuutta.
Tyylit vaihtelevat,
mutta vaatteiden alla pitäisi olla rautaa.
Jos perusmiehiä moiset vaatimukset ovat
ahdistaneet, niin nyt he voivat huokaista:
kuluva kevät on tuonut ihanteeksi iskä
tai isävartalon, engl. dad bod(y). Ei enää
kovia pyykkilautoja, vaan vähän vatsaa,
mukavasti rasvaa, pehmeää, vankkaa, turvallista. Kuuminta kuumaa on nyt siis normaali miesvartalo.

1. Vapa
2. Siima
3. Koho
4. Paino
5. Koukku
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Muonituslotta Lainan kokemuksia
Laina oli maatalon tytär ja tottunut tekemään joskus raskaitakin töitä. Hän ei ollut
perustanut omaa perhettä ja sen vuoksi
hän oli vapaa lähtemään lottatöihin sodan syttyessä. Ennen kaikkea hänellä oli
innostusta ja paloa tehdä työtä rakkaan
isänmaan hyväksi, kun maamme joutui
sotaan.

semaan kohti ajomiesten korsua. Sieppasin
mukaani vain sukan neulomuksen. Ajattelin, että jos joudutaan olemaan pitkäänkin
turvallisemmassa korsussa niin on käsillä
jotain tekemistä. Asetuimme aivan korsun
nurkkaan.
Maanpinnan rajassa olevasta pienestä ikkuna-aukosta tuli sisälle kiviä. Aseiden ääniä ei erottanut, oli vain sellainen hirvittävä ukkosen ääntä muistuttava jylinä. Ei ole
sanoja, joilla kuvata tätä tunnetta, pelkoa
ja hätää.

Laina oli iloinen luonteeltaan ja hänen
uskonsa oli vahva, Hän luotti siihen, että
Jumala suojelee häntä, joutui hän mihin
tehtävään tahansa. Laina eli yli 90-vuotiaaksi ja hän teki työtä ensin lottana sodassa ja sen jälkeen upseerikoulun keittiössä
ja kanttiinissa. Sota-aikana hän oli ainakin
osan ajasta ihan eturintamalla muonituslottana. Lomista suurimman osan hän
vietti Aune siskonsa perheen luona.
Hänellä riitti loputtomasti tarinoita ”meidän pojista”. Tarinat olivat joskus jännittäviäkin, varsinkin ajalta, jolloin hän oli
eturintamassa muonittamassa sotilaita.
Seuraavassa ote hänen omista muistiinpanoistaan:

Olimme suojassa 12 tuntia ja minä kudoin
sukkaa, se oli minulle kuin lääkettä. Olin
ihan varma, että kuolemme sinne, toivoin
vain, etten jäisi haavoittuneena kitumaan.
Sukka valmistui ja eräs sotilas huomautti
minulle, että jos saat sen valmiiksi, älä laita sitä koskaan jalkaasi, sillä se muistuttaa
aina miten hirvittävässä tilanteessa se on
tehty.Toisen sukan tein joskus rintamalta
paluumatkalla. Olen totellut sotilaan neuvoa eikä sukkia ole koskaan edes sovitettu
jalkaan.

”Perjantaina 9.6.1944 heräsimme klo 2 aikaan yöllä korsussamme tykin laukauksiin. Meitä nukkui siellä kaksi jääskeläistä
lottaa, Aili S. ja minä. Viikkoa aikaisemmin
oli korsumme saanut piiskatykin osumia,
jotka repivät kappaleita seinistä ja lattiasta. Onneksi olimme juuri silloin työssä
korsukeittiöllä. Esimiehet olivat tarkastaneet korsun ja todenneet sen heikkorakenteiseksi. He kehottivat meitä vaaran uhatessa siirtymään hirsillä ja isoilla kivillä
vahvistettuun ajomiesten korsuun.

Jossain vaiheessa konttasi joku sotilas korsuun ja sanoi, että oma korsumme on tuhoutunut ja että meille lotille oli pyydetty
auto noutamaan meidät pois etulinjasta.
Auto oli jäänyt tien varteen saatuaan osuman. Illalla kun aseet vähän hiljenivät,
päätimme Ailin kanssa lähteä omatoimisesti matkaan. Löysimme korsumme
jäännöksistä vähän vaatteitamme. Otin
mukaani varustelaatikon avaimen, pienen
risaisen kassin, johon laitoin sukankutimeni sekä löytämäni leivänpuolikkaan.

Tänä perjantaina kellon näyttäessä 5.50
tunsimme maan vavahtelevan ja kurkistaessamme ulos näimme sotilaita juoksuhaudassa tähyilemässä taivaalle. Eräs
heistä huusi, että taivaalla on satoja lentokoneita. Lähdimme yöpukuisina heti juok-

Lähdimme matkaan sinne suuntaan, missä kuulimme suomalaisten taisteluääniä ja
vihollisen tykkien äänet jäivät selkämme
taakse. Monta kertaa jouduimme maastoutumaan, kun ammusten ujeltavat äänet
tuntuivat lähestyvän. Jossain vaiheessa
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nyrjäytin selkäni, mutta pystyin kuitenkin
liikkumaan.

tyttö kuntoon tulee, kunhan saa ruokaa ja
lepoa. Parin päivän levon jälkeen sain lomapaperit ja lähdin kävellen kohti kotikylääni Jääsken Kuurmanpohjaa.”

Eteemme tuli avosuo, jonka yli pääsi kapeaa kapulasiltaa pitkin. Mietimme hetken
uskallammeko mennä suon yli. Rukous
ylöspäin ja juosten ylitimme kapulasillan.
Hetken levättyämme jatkoimme matkaa
ja tulimme ihan sattumalta III pataljoonan alueelle, jossa kypäräpäiset sotilaat
odottivat määräystä vastaiskuun. Olimme
niin uupuneita, ettemme pystyneet puhumaankaan. Näytimme vain kädellämme
vesisankoa ja saimme vettä juodaksemme.

Me Laina-tädin sisaren lapset kuuntelimme innokkaina hänen kertomiaan juttuja.
Voi sanoa, että ihan odotimme hänen lomalle tuloaan. Sitä harmaata sukkaparia
säilytetään Tuusulan Lottamuseossa.
Maila Hietikko-Kaukola
Lainan kummityttö

Vähän aikaa levättyämme jatkoimme
matkaa ja sattumalta löysimme oman
rykmenttimme esikunnan. Siellä oltiin
hämmästyneitä
ilmaantumisestamme.
Huoltopäällikkö järjesti meille auton ja
meidät kuljetettiin Mainilan kuumesairaalaan. Menoamme seurasi vihollisen
lentokone sairaalaan asti ja kääntyi sitten
takaisin. Se oli tiedustelukone, koska seuraavana päivänä sairaalaa pommitettiin.
Heräsin näihin ääniin ja juoksin heti ulos
ja samassa räjähti keskellä pihaa. Juoksimme kivikellariin ja siellä värjötimme avojaloin neljä tuntia.
Matkaa pääsimme jatkamaan haavoittuneita sotilaita kuljettavassa autossa ja ylitimme Rajajoen. Saavuimme Kivennavan
parantolaan, jossa taas jouduimme pommitukseen. Olin parantolan eteisessä poistumassa ulos, kun päälleni kaatui lasiovi.
Makasin oven alla lasisirpaleiden keskellä niin kauan, että pommitus hiljeni. Kun
ponnisteluiden jälkeen pääsin ylös ja tarkastelin itseäni, totesin, että olin selvinnyt
naarmuitta.
Matkamme jatkui edelleen haavoittuneiden mukana Viipurin sairaalaan. Jouduin
jäämään sinne joksikin ajaksi kipeän selkäni takia. Sairaala oli täynnä haavoittuneita sotilaita. Lääkäri lohdutti minua tutkimuksen jälkeen sanoen, että kyllä tämä
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Heippa huutislaiset!

Allasjumppaa lämpimässä vedessä

Huutikset jatkuvat syksyllä kerran kuukaudessa. Tulkaa mukaan kaikki, jotka
haluatte pitää huolta puheenne selkeydestä ja kuuluvuudesta.

Ohjattu vesijumppa on sunnuntaisin klo
13.15-14.15 Validia-taloilla, Ritakatu 7.
Saunat ovat lämpiminä, mahdollisuus
osallistua avustajan kanssa. Ota mukaan
puolisosi, ystäväsi, läheisesi ja tule jumpalle!

Parkinson tunnetusti hiljentää puheääntä
ja tekee puheesta vaikeaselkoista. Huutiksessa saat runsaasti vinkkejä kotiharjoittelua varten. Kaiken lisäksi Huutiksessa on
hauskaa ja hyväntuulisia ihmisiä, mutta
toki ryppyotsaiset ja tiukkapipoisetkin
ovat tervetulleita, eiköhän heiltäkin jokunen hymy irtoa.

Lauletaan Porsaita äidin oomme
kaikki latinaksi
Porculis matris
sumus omnes

Huutispäivät ovat

sumus omnes

20.8. 24.9.
29.10.
26.11. ja 3.12.
klo 14-15.30 Parkkistuvalla, Satakunnankatu 56

sumus omnes
porculis matris
:,:sumus omnes:,:, omnes

Hokemia kotiharjoitteluun:

tu, tu et egoque:,:

Kurki kurkki kurkkupurkkiin.
Raparperilirua reilu litra.

Jäsenillat on lopetettu

Älä välitä; eihän välitysmieskään välittänyt, vaikka väljät välihousunsa jäivät välioven väliin.

toistaiseksi vähäisen mielenkiinnon
ja pienien osallistujamäärien vuoksi.
Iltoja voidaan taas järjestää, jos jäsenten
mielenkiinto herää.

Antti anastaa ananasta. Antista on nastaa
anastaa ananasta.

Läheisten iltaryhmä
Vertaistukiryhmä Parkinsonin tautia sairastavien läheisille kokoontuu syksyllä
2019 torstaisin Parkkistuvalla klo 17.00.
Tapaamispäivät ovat 5.9., 3.10., 31.10. ja
28.11.
Tervetuloa mukaan!
Siiri Vilén puh. 040 734 8251
siiri.vilen@pp1.inet.fi
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Kalakerho Siimanravistajat
Siimanravistajat kokoontuvat syksyllä
2019 seuraavasti: tiistaisin 10.9., 15.10.,
12.11. ja 10.12. klo 15 Parkkistuvalla.
Tervetuloa mukaan!
Siiri Vilén

Karaoke on kivaa ja mukaansatempaavaa!
Vietä rattoisa ilta laulaen, yksin tai yhdessä muitten kanssa. Tai tule kahvittelemaan
ja kuuntelemaan toisten
lauluja, viihdyt varmasti.

Merkkipäivän viettäjä!
Yhdistys haluaa muistaa jäseniään syntymäpäiväkahvien merkeissä. Niinpä olemme kutsuneet kaikki 50-, 60-, 70-, 75-, 80-,
85-, 90-, 91-,92-, 93-, 94-, 95-, 96- ja 97-vuotiaat, vuoden alkupuoliskolla syntyneet,
to 16.5. klo 13.00 Parkkistuvalle merkkipäiväjuhlaan.

Karaoke järjestetään kerran
kuukaudessa. Laulaminen
auttaa parkkiksia säilyttämään puheensa selkeänä
ja kuuluvana kauemmin ja
auttaa pitämään puheterapeutin loitolla.
Syksyllä 2019 karaokeillat ovat Parkkistuvalla 11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12., lauleskeluaikaa on klo 17.00-19.30.

Ohjelmaa on – Eeva Petäkoski lausuu runoja ja Kikka Salmi laulaa ja laulattaa juhlijoita.
Loppuvuodesta
syntyneiden juhlat pidetään to
21.11., jokaiselle lähetetään
henkilökohtainen kutsu.

Lukupiiri
Lukupiiri kokoontuu ma 9.9. kello 17.00
Parkkistuvalla.

Peli-illat jatkuvat

Kokeillaanpa uudelleen. Lukupiiriä on
kyselty, mutta viimeksi se ei toteutunut.
Mahtoiko johtua siitä, että Timo Sandberg
kirjailijana on porukallemme niin tuntematon, että ketään ei saapunut keskustelemaan kirjasta. Nyt ehdotankin, että
teette esityksiä kirjailijasta ja kirjasta, josta
lukupiirissä keskustelemme. Toivon ehdotuksianne elokuun ensimmäiseen päivään
mennessä. Valitsen sitten ehdotuksista sopivimman ja tiedotan siitä
esimerkiksi sähköpostilla.

keskiviikkoisin klo 16-19 Parkkistuvalla
Pelaaminen alkaa klo 16, tietovisa Parkkistuvan tietoviisaille klo 17.15 ja sen jälkeen
laitetaan bingomylly pyörimään! Mukavat
kysymykset ja kivat palkinnot bingossa.
Peli-iltaa ei ole karaoke-iltoina.

Esitykset Osmo Kaikuvuolle
040 510 9884 tai
osmo.kaikuvuo@gmail.com
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Omaisten päiväryhmä (Konkarit)

Oriveden seudun Parkinson-kerOmaisten vertaistukiryhmä kokoontuu hon syksy
kello 13.00 Parkkistuvalla, Satakunnankatu 56. Tapaamiset ovat seuraavasti: kevät
vielä 28.5. kevätlounas, kesä 11.6., 16.7. ja
13.8., syksy 10.9., 24.9., 8.10., 29.10.,12.11.,
26.11. ja 17.12. pikkujoululounas.

Toiminta aloitetaan kesähelteiden jälkeen
syyskuussa. Kuukausikerho kokoontuu
tuttuun tapaan joka kuukauden toinen
tiistai klo 13.00. Ohjelmassa vertaistukea ja
asiantuntijavieraita. Joulukuussa pidetään
pikkujoulut. Joka kuukauden viimeinen
perjantai klo 13.00 pelataan bingoa, kun
onnenpallot pyörivät, kenelle onnen ja
palkinnot tuovat. Kerho ja bingo pidetään
tutussa paikassa Kaupungintalon kerhotiloissa.

Kaiken ikäiset ja kokoiset ovat tervetulleita
mukaan iloiseen joukkoomme!
Voit soittaa Tainalle 050 358 9904 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen: t.pensasmaa@gmail.com
Tapaamisiin! Taina Pensasmaa

Muuta ohjelmaa ovat ”Hyvinvoinnin iltapäivä” hoitoineen. Mahdollisesti yhteisötanssia. Miehet
vierailevat paikallisessa moottoripajassa.
Syyskuussa kävelytapahtuma Oriveden
Reumayhdistyksen kanssa.
Kari Rannanautio

Liikuntaa niveliin!
Tee päätös liikunnan lisäämisestä ja lähde mukaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Liikunnan ohessa tulee 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 ryhmissä). Myös mahdollisuus osallistua avustajan kanssa.
Muista myös omatoiminen venyttely ja liikunta.
Tämän vuoden kuntokortteja saa toimistolta. Kiristetään tahtia, ollaan aktiivisia ja
näytetään muille!!
Kysele asioista Jukalta 040 324 3500 ja Sepolta 040 770 1548
Liikunnallista kevättä ja kesää toivottavat Seppo ja Jukka
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Yhteisötanssia järjestetään
Liikelaiturilla Yliopistonkatu 58 D
ti 27.8. klo 14-15.15, 		

ti 10.9. klo 14-15.15,

ti 17.9. klo 14-15.15,		

to 10.10. klo 16-17.15,

to 17.10. klo 16-17.15,		

to 24.10. klo 16-17.15,

to 31.10. klo 16-17.15,		

to 7.11. klo 16-17.15,

to 14.11. klo 16-17.15
Mukaan mahtuu uusia tanssijoita, olette lämpimästi tervetulleita!
Liikelaiturille voi tulla kahta kautta. Osoite on Yliopistonkatu 58 D, 1. kerros. Tampere-taloa vastapäätä olevasta porttikongista mennään sisään D-rappuun. Siitä muutama
porras ylös ja tila on oikealla. Esteetön sisäänkäynti on Pinninkadun puolella (Pinninkatu 57) kutakuinkin yliopiston Linna-rakennusta vastapäätä: Porttikongista sisään, ovi on
heti oikealla. Soita tarvittaessa ovikelloa ”Sisä-Suomen tanssin aluekeskus” ja suuntaa
käytävää eteenpäin hissiin, 1. kerros.

Voi veljet! Teatteriin kesäkuussa
Lähde kanssamme Komediateatteriin 19.6. klo 14.30. Lipun hinta 28 €, ilmoittautumiset
Marjaliisa Lehtoselle 29.5. mennessä puh. 044 063 8961 tai sp marjaliisa.tampere@gmail.
com. osoite on Lapintie 3 a. Maksetaan yhdistyksen tilille FI95 5730 0820 0451 73
Voi veljet! Näytelmän tapahtumat sijoittuvat keskiluokkaisen englantilaispariskunnan kotiin, jossa valmistaudutaan iloiseen perhetapahtumaan. Tomin ja Lindan
suunnitelmat uhkaavat romuttua Tomin
veljien Dickin ja Harryn saavuttua taloon.
Luvassa on tukalia tilanteita, valkoisia valheita ja virtuoosimaista näyttelijäntyötä.
Rooleissa nähdään Jukka Puotila, Jukka
Leisti, Tommi Raitolehto, Petra Karjalainen, Mari Turunen, Aku Sajakorpi sekä
Vesa Kietäväinen. Ohjaaja Panu Raipia.
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Wivi Lönn
Tamperelainen, ensimmäinen suomalainen tunnettu naisarkkitehti, Olivia Mathilda Lönn, menestyi arkkitehtikilpailuissa miesten maailmassa miehisellä nimimerkillä
Wivi. Myöhemmin hänestä tuli jyväskyläläinen.
Upeita jugend-linnoja, jotka ovat Wivi Lönnin piirtämiä:
•

Tampereen keskuspaloasema

•

Monitoimitalo 13 keskuspaloaseman vieressä

•

Tampereen kotitalousoppilaitos

•

Hämeenpuiston koulu, ”Tipala”

•

Aleksanterin koulun kivirakennus

Kauppaoppilaitos laajensi yhdellä kerroksella ylöspäin ja näin taitekatto ja kaaripäädyt
poistuivat arkkitehtiä kuulematta. Keskuspaloasemalla tehtiin laajennus rakentamalla
toinen kerros.
Kauppaoppilaitoksen muutettua Sammonkadulle ja Steiner-koulun saatua omat tilat
Muotialasta Satakunnankatu 13 kiinteistön tilat saivat nimen Monitoimitalo 13.
Marjaliisa Lehtonen

Tampereen keskuspaloasema. Kuva: Osmo Kaikuvuo.
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Tampereen Parkinson-yhdistys ry

Hallitus vuonna 2019
puheenjohtaja		

Osmo Kaikuvuo 040 510 9884

osmo.kaikuvuo@gmail.com

varapuheenjohtaja
varaliikuntavastaava

Seppo		
Lähteenmäki

040 770 1548

seppo.lahteenmaki49@gmail.com

liikuntavastaava		

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

040 593 0693

jäsenrekisterinhoitaja,
merkkipäivävastaava

Tuija Kaikuvuo

tuija.kaikuvuo@gmail.com

Ohjeita kirjoittajille
Jäsentiedotteeseen toivotaan kirjoituksia,
joissa kerrotaan tapahtumista yhdistyksen
ja kerhojen piirissä – sekä jo tapahtuneista
että tulevista. Hoitokokemuksista voi kertoa. Toivotamme tervetulleiksi myös runot
ja pakinat. Myös teatteri-, elokuva- ja kirja-arvioita voi tarjota julkaistavaksi. Harrastuksistaan voi myös kertoa.

Kirjoitukset varustetaan kirjoittajan ni
mellä. Kirjoittaja voi halutessaan käyttää
nimimerkkiä, mutta kirjoittajan nimen pitää olla toimituksen tiedossa.
Tiedotustoimikunta pyrkii kuittaamaan
tiedotepostilaatikkoon saapuneet viestit.
Jos kuittausta ei kuulu parin kolmen päivän sisään, on syytä tiedustella asiaa tiedotustoimikunnan jäseniltä sähköpostitse
tai puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät tiedotteesta. Tietotekniikka on ihmeellistä.
Aiemmin on esimerkiksi sattunut, että
viesti on ohjautunut roskapostiin, josta
sitä ei välttämättä huomata.

Kirjoitukset tulee lähettää sähköpostin liitteenä osoitteella tamtiedote@kolumbus.fi
doc- tai rtf-muodossa. Tekstiä ei pidä
muotoilla tai asetella, varsinkaan ylimääräisillä välilyönneillä tai rivinvaihdoilla.
(Lihavoinnit ja vastaavat ok) Kuvat lähetetään myös sähköpostin liitteenä mieluiten
jpg- muodossa. Kuvateksti voi olla kuvatiedoston nimenä tai sen voi kirjoittaa erikseen kirjoitustiedoston loppuun.

Tiedotustoimikunta
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Parkkisvisa tietäväisille
1.

Minkä merkkinen auto Ritari Ässän Kitt oli?

2.

Mikä on luojan apulainen?		

3.

Mikä on ilotulitusten ammattilaisten tuuliraja rakettien ampumiselle?

4.

Kuka/ketkä edustivat Suomen valtiota John F. Kennedyn hautajaisissa ja miksi?

5.

Mitä Tanskan maahanmuuttajien pitää tehdä viimeiseksi ennen
kansalaisuuden saamista?				

6.

Kenestä lauletaan Rauli Badding Somerjoen laulussa Ikkunaprinsessa?

7.

Paljonko hiihtokilpailukeskus Seefeldissä oli asukkaita v. 		
2018?

8.

Mitä erikoista on Alaskan pääkaupungissa Juneaussa?

9.

Mikä on promilleraja vesiliikenteessä?

10.

Minkä maan kansallislaulu on Hatikva (Toivo)?

11.

Mikä teksti alkaa kontinkielellä seuraavasti:
Kosäintti koidänmentti kokajontti koletontti koivaassatantti
Kohitettupyntti kolkoonontti konunsintti komesinintti.

12.

Montako kansanäänestystä itsenäisessä Suomessa on ollut?

13.

Keitä olivat Beatles-yhtyeen jäsenet vuonna 1964?		

14.

Kuka on kirjoittanut Kimi Räikkösen elämäkerran?

15.

Miten pyydät anteeksi viroksi, saksaksi ja espanjaksi?

Vastaukset sivulla 31
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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, ullahilden1@hotmail.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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Kohtumiehet
Lapsina olimme paljon isän kyydissä sairasmatkoilla. Lehmältä
oli tullut kohtu ulos poikimisen
yhteydessä.
Matkalla taloon kertasimme
asioita, sonnin siemen hedelmöittää alkion, joka kasvaa kohdussa vasikaksi ja niin edelleen.
Talossa oli omasta takaa iso kakaralauma. Vanhemmat ihmiset
olivat sitä mieltä, ettei kohtuprolapsin katsominen soveltunut
lapsille, joten he hätistivät minua muitten mukuloiden kanssa
jäämään navetan ulkopuolelle.
Olin kuitenkin laittanut kädet
taskuihini, ja sanonut itsevarmuutta uhkuen, että: ”Kyllä
myö isän kanssa mennään, myö
ollaan näitä kohtumiehiä”.
Rotan hauta
Praktiikkani jyrsijöiden osalta
ei ollut valtavan kunnianhimoinen. Silti, koska asiakas useimmiten valitsee eläinlääkärinsä
tunteisiin perustuen, oli minullakin pitkän
praktiikkaurani aikana yksi uskollinen
rottatyttö asiakkaana. Hän ehti lähettää
kahtena jouluna tervehdyksen, mihin oli
kuvattu lemmikin kuva.

suunnattomasti joulukortista, jonka uskollinen asiakkaani lähetti: korttiin oli kuvattu koivulehdossa ollut siisti rotan hauta.
Koska minulla ei ollut after sale –palvelua
lemmikkien hautaustoimintaan, asiakassuhde katkesi, eikä enempää rottakortteja
tullut jouluna.

Pienet jyrsijät ovat sangen lyhytikäisiä
ja tämäkin eläin sairastui maitorauhaskasvaimeen. Operoin kasvaimen kerran
ja otin biopsian, joka kertoi kasvaimen
olevan pahanlaatuinen, joten kasvaimen
uudelleen levitessä, ei meillä ollut muuta
vaihtoehtoa kuin lopettaa eläin.

Otteita Olli Soinisen kirjasta Rotan hauta, kohtumiehiä ja muita kertomuksia

Ajattelin joulua ennen, että uniikki joulukortti jää nyt tulematta, ja hämmästyin
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Parkkisvisan vastaukset
1.

Ritari Ässän Kitt oli Pontiac Trans Am vm. 1982.

2.

Kutomotyöntekijä. Kutomossa luoja loi loimitukin koneellisesti. Luojan apulaisen tehtävänä oli seurata lankojen kulkua loimitukille ja vaihtaa uusi rulla
loppuvan langan tilalle ja solmia langan päät yhteen. Luojan apulaisen tuli olla
työssään tarkka ja nopea.

3.

Ammattilaisten tuuliraja rakettien ampumiselle on 14 m/s.

4.

Suomen valtiota John F. Kennedyn hautajaisissa edustivat presidentti Kekkosen
lähettäminä ulkoministeri Veli Merikoski ja osastopäällikkö Max Jacobson.

5.

Hänen pitää kätellä kansalaisuusasiakirjan ojentajaa osoittaakseen, että on
omaksunut Tanskan kulttuurin ja arvomaailman. Esim. muslimit ja juutalaiset
eivät kättele, ainakaan vastakkaista sukupuolta.

6.

Laulun ikkunaprinsessa on mallinukke.

7.

Asukkaita oli 3440.

8.

Juneauhun ei ole maantietä, sinne pääsee vain laivalla tai lentoteitse. Kaupungin
toisella puolella on vuoristo ja toisella puolella jäätikkö.

9.

Huviveneilyn promilleraja on 1,0 ‰ ja ammattimaisen vesiliikenteen 0,5 ‰.

10.

Hatikva on Israelin kansallislaulu.

11.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi

12.

Kansanäänestyksiä on ollut kaksi, kieltolain lopetuksesta 1932 ja EU:hun liittymisestä 1994.

13.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ja Ringo Star.

14.

Kirjan Räikkösestä kirjoitti kirjailija Kari Hotakainen.

15.

Vabandust, Entschuldigen Sie, pardón.
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Jos teet virheen, voit korjata sen tai toistaa sitä niin kauan, että siitä tulee perinne.
Jos se ei ole rikki, älä korjaa sitä.

Tammerkosken maisemaa Vapriikinraitilta. 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

