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hankalaa ja vaivalloista. Tähän tuo liukulakana
pientä helpotusta – ja aina parempi, jos vielä
yöasu on liukasta materiaalia.

Katso kohta ”ohjeita kirjoittajille”!
Lisätiedot: Osmo Kaikuvuo 040 510 9884
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Saatavana on sekä yhden hengen että parisängyn lakanoita. Pastelliväriset pestään 40
asteessa, valkoiset kestävät 90 astetta.
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040 510 9884, osmo.kaikuvuo@gmail.com

Parisängyn valkoiset lakanat
Parisängyn värilliset lakanat
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Anu Salhoja, anu.salhoja@gmail.com
Anne Tolonen,
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Myynnissä on myös suruadresseja, 10 erilaista,
hinta 12 €.
Maksetaan Tampereen Parkinsonyhdistyksen tilille
IBAN FI95 5730 0820 0451 73

tampere.nuoret.parkkikset@outlook.com
Marjaliisa Lehtonen

Taitto ja painattaminen
Oy Höntsy Ab, Tampere

Kannen kuva: Pihlaja.
Kuva: Eeva Tolvanen
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Puheenjohtajalta
Kesä on lähes mennyt. Tämä kesä oli parempi kuin viime kesä, vaikka kuumiakin
jaksoja on esiintynyt. Saimme vaimoni
kanssa kotiimme viilentävän ilmapumpun, kiitos poikamme ja olemmekin jaksaneet paremmin. Vaimo sai henkilökohtaisen avustajan Annan, joka on todella
monipuolinen ja tekeväinen.

Tamperelaiset urheilijat ovat loistaneet
kesällä mm. yleisurheilussa ja suunnistuksessa. Tampereella todella tapahtuu.
Syksyllä jatkamme ns. vanhaan hyvään
malliin. On väläytelty mahdollista risteilyä
Tallinnaan. Tulee vain mieleen, että kuinka
meidän väkemme selviäisi laivaan, sillä
laivaan nousuhan tapahtuu pitkiä putkia
myöten. Tietysti homma onnistuu, jos ei
ole tavanomaista Parkinson-taudin liimajalkaa tai muuten vaikeata liikkua. Parasta
olisi tietysti olla oma linja-auto mukana,
mutta linja-autossahan ei saa olla kyydissä
laivaan mentäessä. On siis aika lailla mutkia matkassa.

Samalla avustaja antaa minulle mahdollisuuden toimia hiukan paremmin yhdistyksen puheenjohtajana, kun pääsen liikkumaan vapaammin. Minun ei enää kotoa lähtiessäni tarvitse pelätä, että vaimo
kaatuu sillä aikaa ja joutuu makaamaan
lattialla poissaoloni ajan, kun ei pääse ylös
ilman apua. Vaimolla on myös jokusen
kuukauden ollut turvaranneke, sitä ei onneksi ole vielä tarvinnut käyttää.

Liikunnan hinnoitteluun on tulossa uutta. Toinen jäsen samasta perheestä pääsee edullisemmin, molemmista ei tarvitse
maksaa täyttä hintaa. Mikäli henkilö osallistuu molempiin ohjattuihin jumppiin,
sali- ja vesijumppaan, niin myös hän saa
alennuksen maksuihinsa.

Kesäkausi on ollut melko hiljainen, mutta
kaikki toiminta alkaa jälleen syyskuussa.
Tiedän, että kerhoissa on ollut kaikenlaisia
matkoja ja erilaisia tapahtumia. Olisi hienoa, jos voisitte laittaa niistä kirjoituksia ja
valokuvia, jotka julkaisisimme lehdessämme Parkkis Mansesta ja kotisivuillamme.
On erittäin tärkeää, että näymme ja kuulumme paikkakunnilla, joilla toimimme.

Jäsenistämme löytyy monenlaista lahjakkuutta ja luovuutta. Meillä on kirjoittajia,
kädentaitajia, taiteilijoita ja valokuvaajia,
joitakin mainitakseni. Kuvataiteilija Anja
Ikonen järjestää näyttelyn Parkkistuvalla
syksyn aikana ja käsitöitten parissa työ- ja
vapaa-aikansa viettänyt Raija Vastamaa
avaa tilkkutyönäyttelyn Lempäälässä
syyskuun alussa. Maila Hietikko-Kaukola on julkaissut omakustanteena kirjan
omasta elämästään, kerronnallisen omaelämäkerran.

Tampereella on ollut monenlaisia tapahtumia, joihin ei välttämättä parkkislaiset ole
osallistuneet, mutta jotka ovat näkyneet
ja kuuluneet kaupunkikuvassa: Tier- ja
Voi-potkulaudat, Mikko Alatalon Tammerkosken rannalla, Tammerfest, Teatterikesä, Rammsteinin konsertti, Blockfest
ym. Hyvin monet niistä on aiheuttanut
melkoista kohua, mikä kovalla äänentoistolla, mikä erilaisilla häiriöillä, mikä vauhdilla tai jollakin muulla.
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Meillä on monenlaista yhteistyötä useiden yhteistyökumppanien kanssa ja nyt
on mukaan tulossa UKK-instituutti Parkinsonia sairastavien liikuntatutkimuksen
kanssa, mahtavaa. Hakeutukaa tutkimuk-

seen mukaan kaikki, joille se on mahdollista. Kuuluva ääni -tutkimuksessa jatketaan
äänikokeilla määräajoin.
Jäsenillat eivät ole vetäneet väkeä, joten lopetimme ne. Jäseniltoihin liittyvät esittelyt
yms. tullaan sijoittamaan muihin tapahtumiin mukaan, joten niitä ei kokonaan
unohdeta.
Neurostimulaatiotapaaminen tullaan järjestämään silloin, kun stimulaattorien valmistajille sopii. Stimulaattoreita valmistaa
nykyisin useampi taho ja aikaisemmin
esittelyjä järjestäneet ja tapaamisia pitäneet henkilöt ovat vaihtaneet työpaikkoja
ja se on aiheuttanut ongelmia. Järjestösuunnittelija paneutuu asiaan.
Elokuussa ilmestyivät uudistetut kotisivumme, joilla pyrimme pysymään nykyajassa mukana. Kotisivujen luojana on
ollut Petri Tiaskorpi, hän on toteuttanut
visiomme uudistuksessa, tietysti otamme
huomioon myös jäsenistön toiveita.
Kotisivujen osoite muuttui hieman, koska palvelun tarjoaja muuttui. Nyt sivujen
osoite on tampereenparkinsonyhdistys.fi,
ennen oli pisteen jälkeen sana net, nyt siis
fi. Antakaa palautetta sivuista. Yhdistykselle avataan myös some-tilit; Facebook- ja
Instagramtilit.

neistopäivänä perillä, aina pyydetään lisäaikaa.
Kolmanneksi: materiaalin kirjoittaminen
ja saapuneiden juttujen käsittely, oikolukeminen ja korjaaminen vie oman aikansa,
toimittajillakin on muuta elämää kuin lehden toimittaminen.
Neljänneksi: taitto kestää aikansa ja taiton
jälkeen toimitus tarkastaa, millainen lehdestä on tulossa ja korjaa mahdolliset virheet. Lehti toimitetaan takaisin taittajalle.
Viidenneksi: painotyö vie oman aikansa.
Kuudenneksi: kun lehti tulee painosta,
niihin liimataan osoitetarrat, jotka toimitus (jäsenrekisterin hoitaja) on tulostanut
rekisteristä. Tämän tekevät usein miten

Minulta usein kysytään tai joskus suorastaan tiukataan, milloin lehti ilmestyy. En
voi siihen tarkkaa päivämäärää ilmoittaa,
koska ilmestymiseen vaikuttaa niin moni
asia.
Ensiksi: tätä lehteä toimittaa vapaaehtoistyönä Parkinson-potilas ja hänen
omaishoitajansa.
Toiseksi: kirjoitukset eivät koskaan ole ai-
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toimittajat.
Seitsemänneksi: taittaja vie lehdet postiin
lähetettäväksi jäsenille.
Kahdeksanneksi: Posti lajittelee lehdet
postikeskuksessa ja lähettää ne jakelun
lähtöpisteisiin.
Yhdeksänneksi: jakajat lajittelevat postin ja
lehdet omille reiteilleen.

Kymmenenneksi: jakaja jakaa lehdet joko
asiakkaan postilaatikkoon tai luukkuun.
Hurraa, Sinä olet saanut lehden käteesi!
Hyvää ja liikunnallista syksyä kaikille
lukijoillemme.
Osmo Kaikuvuo
puheenjohtajanne

In Memoriam
Matti Paavola 10.11.1945 - 11.4.2019
Matti Paavola syntyi ja kävi koulunsa
Tampereella - hän asui Tampereella koko
elämänsä ajan. Työvuodet hän oli liike-elämän palveluksessa — mm. 30 vuotta Sinebrychoffilla. Matilla diagnosoitiin Parkin-

sonin tauti vuonna 2004 ja hän jäi silloin
työkyvyttömyyseläkkeelle.
Neurologin kehotuksesta Matti Paavola lähti tutustumaan Tampereen Parkinson-yhdistykseen. Hän ja vaimonsa Sirkka
liittyivät yhdistykseen ja kokivat saavansa
sieltä tietoa ja tukea sekä uusia ystäviä.
Vuosien varrella he ovat olleet monenlaisessa toiminnassa mukana ja antaneet
puolestaan tukea muille.
Matti Paavola toimi yhdistyksen hallituksen jäsenenä vuosina 2006 — 2013. Yhdistyksen rahastonhoitajana hän oli vuosina
2010 — 2013. Matti Paavola edusti yhdistystä Suomen Parkinson-liiton liittohallituksessa varajäsenenä vuosina 2008 —
2009 ja varsinaisena jäsenenä vuosina 2010
— 2013.
Parkinsonin tautia poteville on tyypillistä
liikkeiden hidastuminen ja hitaus myös
erilaisten tehtävien aloittamisessa ja tekemisessä. Tämä oli havaittavissa myös
Matissa sairauden edetessä. Toisaalta hänestä muistuu mieleen myös esimerkki
nopeasta toiminnasta. Järjestimme yhdistyksen 25-vuotisjuhlan niin, että se ei liittynyt liittokokoukseen. Niinpä valitsimme
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juhlan ajankohdaksi lauantai-iltapäivän,
jotta kauempaakin tulevat jäsenet ehtisivät yöksi kotiin kohtuulliseen aikaan.
Matti oli pyytänyt muutamia tuntemiaan
taiteilijoita esiintymään juhlaan. He olivat
lupautuneet, kunhan äänentoisto on kunnossa. Tämä oli varmistettu juhlapaikasta.
Mutta kun minä pidin tervetuliaispuhetta,
osoittautui, että äänentoisto ei toiminut
lainkaan. Mattihan lähti siitä paikasta järjestämään asiaa. Hän hankki äänentoistolaitteet — liikkeet kun olivat silloin vielä
auki (aukioloaikoja ei ollut vielä vapautettu) ja asensi ne paikalleen. Laitteet toimivat sitten juhla-aterian jälkeen hienosti ja
saimme nauttia hyvin kuuluvista lauluista
ja runoista. Kokeiltavana olleet laitteet ostettiin juhlan jälkeen yhdistykselle.

Sairauden eteneminen ja uusien sairauksien ilmaantuminen pakotti Matin luopumaan luottamustehtävistä. Silti hän osallistui vointinsa mukaan yhdessä vaimonsa
kanssa yhdistyksen tapahtumiin. Matilla
oli omanlaistaan mustaa huumoria, jota
yhdistyksen väki hyvin ymmärsi. Seurauksena oli useinkin huvittunutta hykertelyä.
Matti Paavola sai Suomen Parkinson-liiton
hopeisen ansiomerkin vuonna 2014.
Mattia jäivät kaipaamaan vaimo Sirkka,
lapset ja lapsenlapset sekä Parkinson-ystävät.
Irma Virjo

In Memoriam
Pekka 1.3.1968 – 22.6.2019
Minun ystävyyteni Pekkaan liittyy Parkinson-tautiin, hänellä oli MSA-diagnoosi. MSA on paljon aggressiivisempi kuin
tavallinen Parkinson-tauti, vaikka MSA
taudin alkuvaiheessa oireet viittaavatkin
Parkinsonin-tautiin.

ta diagnoosistani oli silloin jo lähes 10 v,
joten pystyin vastaamaan joihinkin Pekan
kysymyksiin.
Sovimme uuden tapaamisen ulkoilun merkeissä. Monet kerrat kävelimme Pyynikin
näkötornin ja Koivistonkylän maisemissa.
Huolestuin kun Pekan vointi huononi paljon nopeammin kuin itselläni.

Tutustuin aikoinaan Pekkaan, kun sain 3-4
kertaa vuodessa TYK:sta luettelon henkilöistä, jotka olivat saanet hiljattain Parkinson-diagnoosin sekä antaneen luvan
soittaa heille. Nämä yhteydenotot kuuluivat Tampereen Parkinson-yhdistyksen
toimenkuvaan. Tässä listassa oli myös
Pekan nimi. Soitin hänelle ja sovimme tapaamisen Tampereen keskustassa olevaan
kahvilaan. Tunnistimme helposti toisemme, ja siitä lähti juttu luistamaan. Omas-

Niinpä eräällä kerralla hän neurologin
vastaanotolta tullessaan totesi sairastavansa MSA-tautia ja olin siitä hyvin pahoillani. Olin nähnyt muutaman sitä tautia
sairastavan ja tiesin mitä oli odotettavissa.
Elinikäennuste siinä taudissa on 6 v diagnoosista, mutta Pekka totesi, että hänestä
tulee Suomen ennätyksen haltija eliniässä

6

diagnoosin jälkeen. Pekka toteutti lupauksensa elämällä yli keskimääräisen elinikätavoitteen monella vuodella.

Veneestä luopuminen oli Pekalle kova
paikka, mutta hänen kuntonsa saneli sellaisen ratkaisun. Monia muitakin retkiä
teimme erilaisiin tapahtumiin ja harrastuksiin osallistuen.

Tampereen
Parkinson-yhdistyksessä
Pekka toimi varsinkin ”nuorten” (alle 60
v) kerhossa aktiivisesti niin kauan kuin
hänen voimavaransa riittivät. Hän mm.
kuului suunnitteluryhmään ja juonsi valtakunnallisen työikäisten tapahtuman
Tampereella.

Syntymäkotiini Kauhavalle hän ajeli muutaman kerran ja viihtyi siellä ”latomeren”
läheisyydessä.
Annoin hänelle vitsinä koivun tuohta, ja
sanoin että pitäähän miehellä olla ”tuohta” kukkarossa ja niinpä hän säilytti sitä
autossaan ainakin niin pitkään, kun sitä
autoa näin.

Olimme paljon yhdessä Pekan kellariin rakentamassa täydellisessä verstaassa, jossa
oli kaikki mahdolliset sähköllä toimivat
puuntyöstökoneet. Pekka teki tarkkaa ja
huoliteltua puutyötä.

Auto vaihtui nelipyöräiseen sähkömopoon
ja silläkin Pekka hurjasteli ajaen sen nurin
muutaman kerran. Muutettuani Jyväskylään hän vieraili avustajan kanssa sielläkin. Paistoimme pihassa nuotiolla ”Itikan
käristeitä”, mitkä olivat tulleet Kauhavalla
Pekan herkuksi.

Minäkin sain monta visakoivusta sorvattua puukuppia, jotka nytkin ovat asuntoni
takan reunalla muistona hänestä. Monet
tunnit vietimme sielläkin jutellen ja jotain
näpräten.
Autoilu oli Pekalle tärkeä asia ja hän virittikin ”perheautoansa” paljon vakioautoa tehokkaammaksi ja taisipa muutama
ylinopeussakkokin kertyä, varsinkin Turkuun menevällä tiellä. Naantalissa oli hänen ja hänen perheensä rakas harrastus;
veneily. Muutamana kesänä sain kokea
merellä olon rentouttavan vaikutuksen.
Tasapainon heikennettyä viimeisellä retkellämme hän konttasi veneestä maihin
paikassa missä vierasvenesataman laituri
oli kallellaan. Yleisöä oli paikalla luullen
ruorijuopon rantautuvan. Pieni selitys
asiasta oli aiheellista.

Puhuminen kävi hänelle hankalammaksi ja kommunikointi hänen kanssaan oli
hidasta ja sairauteni edetessä tapaamiset
harvenivat.
Pekan muistan aina hyväntuulisena ja
valmiina auttamaan muita. Perheestään
hän piti voimiensa mukaan huolta ja oli
ihailtava isä. Myös Pekan vaimolla oli ja
on valtavan suuri vastuu perheen hyvinvoinnista.
Pekalle suurkiitos ystävyydestä!
Jussi
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Tapahtunutta
Esteetön pienvenelaituri
Tampere on ainutlaatuinen paikkakunta
Suomessa. Tampereella on avattu Naistenlahden satamaan kylpylän puolelle Suomen ensimmäinen kaupungin ylläpitämä
esteetön pienvenelaituri.

On hienoa, että veneilyharrastusta ei tarvitse lopettaa, vaikka liikuntakyky tai näkökyky heikkenisi. Hyvä Tampere!

Laiturilla ei ole lainkaan kynnyksiä, ja veneeseen voi nousta metrin levyiseltä venepuomilta. Puomi ei liiku vedessä ja kantavuutta riittää.

Tsekkaa kuva!

Laiturille on myös suunnitteilla liikuteltava hissi, jolla voidaan henkilö nostaa veneeseen. Laiturin on suunnitellut ylöjärveläinen Heikki Konttinen.

Keskustelua Parkinsonista
Valkeakosken seudun Parkinson-kerho
kokoontui 16. päivä suunnittelemaan syksyn toimintaansa. Esille nousi hyvin henkilökohtainen aihe, Minun Parkinsonini.

Aihe on sairastavalle tärkeä. Keskustelun
onnistuminen, jos mikä vaatii avoimuutta ja rehellisyyttä, niiden puuttumista en
epäilekään. Mukaan toivoisin heitä, jotka
kieltävät puhumasta Parkinsonista heidän
kohdallaan. Vaikkapa vain kuuntelemaan
keskustelua Parkinsonista.

Jokaisella on erilaiset kokemukset, ei ole
kahta samanlaista tarinaa. Luonnollisestikaan ketään ei pakoteta kertomaan, jos ei
halua.

Apuvälineet tutuiksi nousi yhtenä aiheena, alan messut ovat syksymmällä.
Omaishoitajien jaksaminen nousi myös
esille. Jaksaminen se on koetuksella itse
kullakin, vertaistuki ja kerhotoiminta on
tässä tärkeä osatekijä.

Kokemuksestani tiedän, niin moni yrittää
peittää oireensa ja sairautensa kieltämällä
se, siitä ei saa puhua. On totta, että jopa
viidennes diagnooseista on virheellisiä.
Parkinson voidaan todeta vain kliinisin
kokein. Kuvauksilla voidaan todeta mahdolliset muut sairaudet.

Veikko Hämäläinen
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Esteetön pienvenelaituri. Kuva: Osmo Kaikuvuo.

Oriveden seudun Parkinson-kerhon kesä ja tuleva syksy
Aamukahville pysähdyimme Vilpun Vinttiin, joka sijaitsee entisessä armeijan polkupyöräkorjaamossa. Alueella oli aikanaan
isokin Puolustusvoiman varikko, perustettu v. 1940. Sen aidatulla vierustalla kulki
hiihtolatu, jota me koululaiset hiihtelimme
liikuntatunneilla 1960-luvulla.

Kesätapahtumat aloitimme yhteisellä kesäriehalla Oriveden Diabetes-yhdistyksen
kanssa Säynäniemen leirialueella 11.6.
Pientä pelaamista ja makkaran paistoa. Pelien parhaat palkittiin.
Kerhomme jo perinteeksi muodostunut
kesäretki suuntautui tiistaina 25.6. Pohjois-Hämeeseen tai nykyään sanotaan
Ylä-Pirkanmaalle Mänttä-Vilppulan suunnalle.

Kahvihetken jälkeen siirryimme tutustumaan Vilppulan komeaan puukirkkoon,
joka sijaitsee hienolla paikalla Vilppulankosken alapuolella aivan järven rannalla
kapeassa salmessa. Vilppulan kirkon ympärillä taisteltiin kansalaissodassa talvella
1918.

Sää oli sopivan kesäinen retkeä ja linja-automatkaa varten. Meidän retkeämme tukivat pienellä stipendillä Oriveden Yrittäjät.
Tokeen Liikenteen pikkubussi vei meitä
kohteesta toiseen rallikuljettajanakin tunnetun Joonas Tokeen ohjaamana. Matkassa oli 17 kerholaista.

Seuraavana kohteena meillä oli Mänttä-Vilppulan museoista G.A. Serlachiuksen entisessä pääkonttorissa sijaitseva
Gustaf-museo. Siellä saimme tutustua
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Mäntän paperiteollisuuden alkuhistoriaan
”Paperi Perkele” näyttelyn kautta.

tävällä Mäntän Klubilla, sen arvokkaassa
ja historiaa huokuvassa salissa. Lounas oli
laadukas ja sen täydensi pääruuan pöytiintarjoilu.

Lisäksi poikettiin Vanhassa Apteekissa,
jossa tutustuimme vanhan ajan kaupankäyntiin. Luonnollisesti museossa oli taidettakin nähtävillä.

Ennen kotimatkaa pysähdyimme vielä ostoskeitaassa Myllyrannassa. Tällä kertaa
näytti, että retkeläisten rahat pysyivät aika
visusti kukkarossa.

Minulle käynti entisessä pääkonttorissa
oli nostalginen, koska olin käynyt talossa
edellisen kerran kesällä 1969 hakemassa
palkkakonttorista tilipussin sellutehtaan
kesätyöntekijänä.
Lounaan nautimme kohta 90 vuotta täyt-

Tokeen Liikenteen bussi toi meidät kotiin kesäretkeltä hieman ennen klo 16.00.
Olimme taas monta kokemusta rikkaam-
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pia ja retkeläiset tyytyväisiä. Lähdimme
iloisin mielin jatkamaan kesän viettoa.

Kaupungintalon kerhotiloissa. Vahvana
tavoitteena näissä on vertaistuki.

Kohti syksyä
Oriveden seudun Parkinson-kerhon toiminta jatkuu syksyllä kahdella säännöllisellä tapahtumalla. Kuukausikerho kokoontuu joka kuukauden toinen tiistai klo
13.00 ja bingoa pelataan kuukauden viimeisenä perjantaina klo 13.00. Molemmat

Syksyn aikana pidetään ”Hyvinvointi-iltapäivä”. Lisäksi miehille on suunnitteilla
tutustumista vanhoihin kilpamoottoripyöriin, joita Orivedeltä löytyy.
Kari Rannanautio

Iloiset kevätretkeläiset Mäntän klubin
kiviportailla. Kuva: Kari Rannanautio.
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Siimanravistajien kuulumisia
Siimanravistajien kesän mato-ongintakisat
pidettiin 25.6.19 Uittotunnelin kahvilan
rannassa. Ilma oli aurinkoinen ja tuulinen.
Kalat vain päättivät uiskennella Näsijärvessä ihan rauhassa, ainoastaan Anneli
sai yhden ahvenen, joten mitalit jäivät jakamatta. Kisan jälkeen menimme Uittotunnelin kahvilaan nauttimaan maukkaat
lättykahvit.

Tulokset:
Naiset: 1. Anneli Hytönen 210 g 2. Mirja
Lehto 60 g 3. Siiri Vilén 25 g
Miehet: 1. Veijo Hytönen 70 g 2. Kalle Niemelä 40 g 3. Jorma Luhtala 25 g
Aurinkoista syksyä toivotellen
Siiri Vilén

Päätimme pitää uusintakisan elokuussa,
joka sitten pidettiinkin 13.8.19 Pirkkalassa
Turrin vierasvenesataman rannassa, kauniissa lämpimässä kesäillassa. Pyhäjärvi
olikin sitten vähän anteliaampi, vaikkakin
pieniä olivat kalasaaliit.

Siimanravistajat mato-onginnan tauolla.
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Teatterissa, teatterissa, teatterissa
Osa yhdistyksen teatterin ystävistä kävi
katsomassa ainakin kolmea kesäteatteriesitystä. Komediateatterissa meni Voi
veljet!, Salaseuran teatterissa Kangasalan
lepokodilla Lemmenlakko ja Sappeen kesäteatterissa musikaali Olavi Virta.

lemmenlakkoon. Siinä sitten oli melkoisia
ongelmia, kun kaikki olisivat halunneet
toisiaan, mutta haluja ei voinut toteuttaa.
Oli päätetty, että rauha on saatava aikaan,
ja ainoa konsti oli naisten esittämä tapa
– lemmenlakko. Meidän yhteisötanssiryhmämme säestäjä monipuolinen osaaja
Eero ”Safka” Pekkonen oli jälleen mahtava
omassa roolissaan. Tämä esitys oli toiseksi
paras, sillä siinä suoraan ja avoimesti tyypillistä kesäteatterimeininkiä, puhuttiin
suoraan asiasta eikä kierrelty ja kätketty
tekstin sekaan pikkutuhmia vitsejä.

Kaikki esitykset olivat aivan erilaisia. Voi
veljet! oli ammattilaisnäyttelijöillä tähditetty, yhdessä osassa mm. Jukka Puotila.
En oikein koskaan ole pitänyt Puotilasta
näyttelijänä, mielestäni hän on yksioikoinen ja puiseva. Jukka Leisti ja Tommi Raitolehto esittivät veljeksiä. Petra Karjalainen esitti Puotilan vaimoa ja Mari Turunen
sosiaalitätiä.

Sappeen kesäteatteri esitti musikaalin
Olavi Virta, joka omalla mittarillani oli
ykkönen eli paras näistä kolmesta. Virran
elämä käytiin näytelmässä löyhästi läpi;
niin alkoholin huuruinen kausi kuin sairas ja väsynyt mies. Musiikki oli mahtavaa
kuunneltavaa myös tällaiselle rockmiehelle kuin minä. No, ei se kuitenkaan minusta
tangon ja valssin kuuntelijaa tehnyt, vaikka hienoa kuultavaa olikin.

Mielestäni mahtavimman roolin teki poliisia esittänyt 202 cm pitkä teatteritaiteen
maisteri Esa Anttila, joka on siviiliammatiltaan myös nivelkirurgi ja ortopedian ja
traumatologian erikoislääkäri. Minusta
Voi Veljet! oli huonoin näistä kolmesta
teatteriesityksestä, johtuen ehkä siitä, että
se oli melkoista sekoilua ja säntäilyä.

Kaikki näyttelijät onnistuivat rooleissaan.
Tietysti Olavi Virtaa esittäneet Jarit Ahola ja Koskinen olivat parasta antia, mutta
eivät muutkaan huonoja olleet. Erityisesti
pidin tansseista, joita
esittivät Jani Rasimus ja
Katri Mäkinen, he tanssivat huimanhienosti.
Oli mukava havaita
tanssinopettajamme
Marjo Hämäläisen vaikutus, sillä huomasin
heti, kuinka pysähdykset ovat tärkeitä ja toimivat mahtavasti.

Salaseuran teatteri esitti Lemmenlakon.
Siinä naiset keksivät, että sotaa ei saada muuten loppumaan kuin ryhtymällä

Tällä porukalla olimme
Olavi Virta -musikaalia katsomassa.
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Hymyillään
Mies meni tekemään poliisilaitokselle ilmoitusta kadonneesta vaimostaan.
Mies: ”Vaimoni on kadonnut. Hän lähti
eilen ostoksille, eikä ole vielä palannut.”
Poliisi: ”Kuinka pitkä hän on?”
Mies: ”Hmm… aika keskipitkä, luulen.”
Poliisi: ”Hoikka vai tukeva?”
Mies: ”No, ei se hoikka ole. Semmonen vähän tukevahko.”
Poliisi: ”Entä hiusten väri?”
Mies: ”Jaa-a, vaihtelee. Vähän vuodenaikojen mukaan, luulisin.”
Poliisi: ”No mitä hänellä oli yllään?”
Mies: ”En ole varma. Varmaankin mekko
tai farkut.”
Poliisi: ”Oliko hän liikkeellä autolla?”
Mies: ”Kyllä.”
Poliisi: ”Minkä värinen auto oli?”
Mies: ”Musta. Se on Audi A8 remmiahtimella ja 333 hevosvoiman 3.0 litran
V6- moottorilla, jossa on 8-vaihteinen
DSG-vaihteisto manuaalioptiolla. Valot on
LED- valot ja vasemmanpuoleisessa etu–
ovessa on 33,5 senttimetrin korkeudella
hento 7,2 senttimetrin mittainen naarmu.”

Kaksi turkulaista heppua istui terassilla, kun ohi ajoi kuorma-auto, jossa
oli lavan täydeltä siirtonurmikkorullia.
”Hei jumankauta, noin minäkin teen,
kun voitan lotossa!” huudahti toinen.
Kaverinsa hämmästyi kovasti, että mitä
tämä tarkoitti. ”Lähetän nurmikkoni firmaan leikattavaksi”, kuului selitys.
Mies meni psykiatrin vastaanotolle ja
sanoi tuntevansa itsensä hevoseksi. Jassoo, sanoi psykiatri, mistä saakka teillä
on ollut näitä tuntemuksia. Mies mietti
hetken ja vastasi, että ihan varsasta asti.
Mies valitti vaimolleen, ettei tämä
osannut keittää yhtä hyvää puuroa kuin
hänen äitinsä aikoinaan. Sitten kerran
aamukiireissä vaimolta paloi puuro
pohjaan, mutta hän päätti tarjota sen,
kun ei ehtinyt keittää uutta. Mies ilahtui
kovasti ja kehui vaimoaan, että vihdoinkin tämä oli oppinut oikean tavan puuronkeittoon. Nyt aamupuuro maistui
oikealta, samalta kuin äidin keittämä!

Pienten puheita
Matti, 3, oli mummilassa. Katsoimme televisiosta musiikkiohjelmaa, ja juontaja sanoi,
että nyt laulaa Kaija Koo kappaleen Kuka keksi rakkauden. Siihen Matti tokaisi:
Pyh, eikö ne muka tiedä siellä, Matti Nykänen tietenkin.
”Täytyy soittaa henkilökunnalle. Me ei saada unta.”
Santun, 5, ensimmäinen yö hotellissa
Taavi, 4, - Hui, tää on ihmisten hammastahnaa! Äiti oli vahingossa laittanut väärää tahnaa harjaan.
Kysyin pojaltani, tiesikö hän, mikä on koirankoppi. Hetken mietinnän jälkeen kuului
vastaus; se on se, kun heitetään koira ilmaan ja sitten otetaan koppi.
Valtteri toivoi kissaa kotiin. Äiti selitti, ettei kissaa voitu ottaa, koska isoveli ja isä
olivat allergisia kissoille. Pojalla oli vastaus valmiina:
– Otetaan sellainen hyla-kissa!
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Sanaselityksiä
Vintage = (suom. hyvä vuosikerta) tarkoittaa menneiden vuosikymmenten vaatteita
ja esineitä. Sana on lainattu englannin kielestä, johon se on tullut vanhasta ranskan
kielestä, vendange. Alun perin sana käytettiin ainoastaan viinien yhteydessä.
Viineistä puhuttaessa termi vintage
tarkoittaa vuosikertaviiniä.
Vintage-sanasta on myöhemmin
tullut käsite myös niin hifi-laitteissa
kuin monessa muussakin menneen
ajan tuotteistuksessa (veneet, autot,
kirjat, soittimet ja musiikki jne.).
Määritys vintage ilmenee jo muutaman kymmenen vuoden ikäisissä
kulutustavaroissa. Yleensä sana vintage
liittyy vanhojen tuotteiden keräilyyn tai
käyttöesineisiin.

Kalsarikänni tarkoittaa sitä, että kotona,
lähtemättä ravintolaan tai baariin, saavuttaa tukevan humalatilan, usein yksin.
Kalsarit tai pikkuhousut jalassa kotona
tapahtuva juopottelu (usein monikkomuodossa).
Vedin viikonloppuna kalsarikännit.
E-urheilu = elektroninen urheilu, on videopelien pelaamista
kilpailullisesti.
Tavallisimmat kilpapelit ovat tietokoneella tai konsolilla toimivia
viihdepelejä, jotka jakautuvat
useampaan alalajiin eli genreen.
Reaaliaikaiset strategiapelit, ensimmäisen
persoonan ammuntapelit, taisteluareenamoninpelit ja suuret online-moninpelit
ovat tyypillisimmät elektronisen urheilun
saralla pelattavat pelityypit.

Ensimmäinen Kettu-karkkimainos
1930-luvulta. Kuva: Kari Rannanautio.
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Järjestösuunnittelijan tervehdys!
Lomat on pidetty ja kesä on kääntymässä syksyä kohden. Kesän sää on ollut minulle
mieleinen siis ei liian kuuma vaan sopivasti auringonpaistetta, pilvistä ja vähän sadettakin. Toimintakausi yhdistyksissä ja kerhoissa kuin myös liitossa alkaa käynnistyä.
Ohessa tulevan syksyn liiton kurssitarjontaa:

1. Työn ja opiskelun pyöreissä - verkkokurssi yhteistyössä Neuroliiton kanssa. Kohde-

ryhmänä Dystoniaa, Parkinsonin, Huntingtonin tai MS-tautia sekä muita harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavat 27.8.- 3.12. klo 16 -18 (5 x 2h). Hakuaikaa on
jatkettu ja alkamisajankohta siirtyy myöhemmäksi, koska hakemuksia ei ole tullut
riittävästi.

2. Dystonia – verkkokurssi 16.10. - 4.12. klo 17–19. Haku 6.9. mennessä.
3. Puhumalla paras – avokurssi Parkinsonin tautia sairastavat puheongelmaiset ja heidän läheiset 21.–25.10. Suvituuli Turku (5 x 4h). Haku 16.9. mennessä.

4. Yhdessä erilaisina - kurssi Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa 5.-8.11.
Parkinson Plus- oireyhtymää sairastavat ja läheiset. Yöpyjille omavastuu 80€/kurssi.
Haku 3.10. mennessä.

5. Stimulaatiokurssi Näkövammaisten liiton Iiris-keskus Helsinki 12.–14.11. klo 10–16

(3 x 6h). Stimulaatiohoitoa käyttävät tai sitä harkitsevat Parkinsonin tautia, Dystoniaa ja essentiaalista vapinaa sairastavat ja läheisensä. Haku 10.10.mennessä.

Kursseihin liittyen saa lisätietoa kuntoutuksen sihteeriltä Hannele Hyppöseltä
p.02 2710 418 hannele.hypponen@parkinson.fi.
Tays:n neurologian klinikka järjestää hiljattain diagnoosin Parkinsonin taudista saaneille ja heidän läheisilleen Ensitietotilaisuudet 4.11. ja 11.11. klo 12–15.30. Tilaisuudessa
saa ajankohtaista tietoa ja uusia näkökulmia sairastumisen aiheuttamaan muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Koulutuspaikkana Finn-Medi 2, Syke-koulutustila, 7. kerros,
Biokatu 8, 33520 Tampere. Ilmoittautumiset 28.10.2019 mennessä kuntoutusohjaaja Kirsi
Mattilalle p. 03-31165644 tai kirsi.m.mattila@pshp.fi .
Taysin uusi Avoimet ovet - tapahtuma järjestetään lauantaina 28.9.2019 klo 10–13
Tampere päivän oheistapahtumana. Tapahtumassa voi tutustua uuteen pääaulaan, jossa on esillä mm. järjestöjen ja yhdistysten toiminnan esittelyä. Lisäksi on
mahdollisuus tutustua lasten ja nuorten
sairaalaan.

Hyvät ystävät!
Yhdistyksen kotisivut
ovat uudistuneet.
Löydätte ne uudesta osoitteesta

tampereenparkinsonyhdistys.fi.
Tamparkki ja tamtiedote poistetaan
käytöstä. Käykää tutustumassa!
Jos havaitsette virheellistä tietoa,
ilmoitatteko siitä ystävällisesti

Hyvää ja aktiivista alkavaa syksyä !
Yhteistyöterveisin Lyly,
Lyyli Heikkinen
lyyli.heikkinen@parkinson.fi / 0400 924032

osmo.kaikuvuo@gmail.com
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Ajatuksia
Tyttö metsänreunasta
Oli syksy 2014, kun ihmettelin, että kylläpä käsi vapisee, sitä jatkui ja jatkui. Niinpä
tutkiskelin itseäni ja olin kuullut, että Parkinsonissa käsi ei myötää kävellessä. Nyt
huomasin, että oikea käsi tosiaan eli omaa
elämäänsä eikä jalkakaan meinannut tulla
mukana.

samoina pitkän aikaa. Viime aikoina tahmeus on lisääntynyt, mutta vielä jaksaa
käydä töissä kolmena päivänä viikossa.
Kaksi päivää on sairaseläkettä. Olen sairastanut myös umpilisäkesyövän ja saanut
siitä terveen paperit, vaikka siinä on pitkä
uusimismahdollisuus. Myös tekonivel laitettiin polveen maaliskuussa 2018.

No, hartiajuminahan sitä ensiksi hoidettiin. Kun pääsin neurologille, niin asia oli
heti selvä – minulla on herra Parkinson
kaverina. Oma mieheni menehtyi 13. maaliskuuta ja olen miettinyt, että voiko sillä
shokilla, jonka silloin koin, olla merkitystä taudin puhkeamisessa. Siitä alkoi uusi
elämä. Tutkimuksia tehtiin – pää kuvattiin
ja kaikenlaisia räpytyksiä yms. testejä tehtiin.

Vuonna 2015 muutin maalle metsänreunaan asumaan. Nautin, kun linnut laulaa
ja luonto on lähellä, vaikka työmatkaa tulee päivässä 120 km. En halua enää kaupunkiin asumaan. Olen kokenut monta
vastoinkäymistä, mutta olen selvinnyt tähän asti suhteellisen täysjärkisenä. En tiedä mistä olen saanut voimaa voittaa vaikeudet. Elämässä on asioita, joille ei vaan
voi mitään, ja silloin on nautittava siitä
mitä on. Olen päättänyt iloita jokaisesta
päivästä niin kauan kunnes olen kasvina
sängynpohjalla.

Kun sain tietää sairaudesta, minua pelotti
kovin. Kysyin heti lääkäriltä, koska minusta tulee kasvi, joka makaa sängynpohjalla.
Lääkäri nauroi ja sanoi, että 10 vuottakin
voi mennä ihan hyvin. Minä siihen, ettei se
riitä minulle. Nyt on mennyt neljä ja puoli
vuotta ja oireet ovat pysyneet suhteellisen

Muistakaa liikkua kunnon mukaisesti.
Hannele – tyttö metsänreunasta

Tietoja ja sähköpostia
Yhdistyksessä on 669 jäsentä, joista naisia on 374 ja miehiä 295.
Parkinson-potilaita 532, omaisia 110 ja kannattajajäseniä 4.
Sähköpostiosoite on 338 jäsenellä.
Jos sinulla on sp-osoite, joka ei vielä ole jäsenrekisterissä, ilmoitatko sen
ystävällisesti rekisterin hoitajalle sp-osoitteeseen tuija.kaikuvuo@gmail.com.
Aiomme jossain määrin siirtyä sähköpostin avulla tiedottamiseen.

@@@@
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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

ke 11.9. klo

ti 24.9. klo 14.00

to 3.10. klo 17.00

ke 9.10. klo

to 31.10. klo 17.00

ke 13.11. klo

to 28.11. klo 17.00

ke 11.12. klo

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

Karao

Parkkistupa

Parkkistupa

Parkkistupa
Liikunta

Parkkistupa

Parkkist

Keilailu, TPB

Kuntosali

Pelkkis + kuntosali

Salijumppa

Vesijum

Ma klo 9‐10

To 16.30‐17.30 alkaa
26.9 ja viimeinen 12.12.

Ti 10‐12

Pe 13.15‐14.45 alkaa
20.9. ja viimeinen 13.12.

Su 13‐14.15 a
ja viimeine

Ratina (omatoiminen)

Ruotulan tenniskeskus

Ratina (ohjattu)

Validia‐talo, R

Jämsä
Kerhokokoontuminen
kuukauden toinen
keskiviikko 13.30‐15.30

Orivesi
Kuukausikerho, joka
kuukauden toinen tiistai
klo 13
Bingo joka kuukauden
viimeinen perjantai.
Hyvinvoinnin ilatpäivä
hoitoineen.
Kävelytapahtuma
syyskuussa Oriveden
Reumayhdistyksen
kanssa.
Pikkujoulu joulukuussa

Mänttä

Noki
Kokoontum
kuukauden t
klo 1

to klo 9‐10

Kaupin keilahalli
Aluekerhot ja ryhmät
Hämeenkyrö‐Ikaalinen
Kokoontuu kuukauden
toinen perjantai klo 16

Aurinkorinne

Mottilantie 2

Kaupungintalon
kerhotilat
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Ma klo 13.00
Keppijumppa ja boccia

Uinti kerran viikossa

Länskä

SPR:n

oke
17‐19.30
17‐19.30

o 17‐19.30

o 17‐19.30

tupa

mppa

alkaa 15.9.
en 15.12.

Konkarit, omaisten
päiväryhmä

Peli‐illat (tietovisa,
bingo)

ti 13.8. klo 13.00

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

ti 10.9. klo 15.00

Pelit klo 16‐17

ti 8.10. klo 15.00

Tietovisa n. klo 17

ti 12.11. klo 15.00

Bingo n. klo 17.45

ti 10.12. klo 15.00

Parkkistupa

Parkkistupa

Lukupiiri

Yhteisötanssi

Parkkistupa
Tampereen Nuoret
Parkkikset

Ma 9.9. klo 17‐

Ti 27.8. 14‐15.15

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

Mahdollisista
kokoontumisista
tiedotetaan tarkemmin
AL:n muistiopalstalla

Siimanravistajat

9.9. klo 17 nuotioilta
Pikku‐Ahvenisto, Ylöjärvi
14.10. Biopankki‐esittely
Parkkistupa

Ti 10.9. 14‐15.15

11.11. keilaus Kaupin
keilahalli
9.12. pikkujoulu, biljardia
ja ruokailu

Ti 17.9. 14‐15.15
To 10.10. 16‐17.15

Ritakatu 7

ia
minen joka
toinen ma
13

Parkkistupa
Riihimäki
13.8. ti klo 15

Tapahtumista infotaan
nettisivuilla:
http://trenuoret.suntuubi.co
m/

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
Sastamala
Kokoontuminen
kuukauden viimeinen
torstai

Valkeakoski
Kokoontumiset
kuukauden 2. perjantai
klo 12‐18

Paikka ei tiedossa

Valtakatu 20, entinen
musiikkikirjasto

Virrat , Pohjois‐Häme
Kokoontumiset tiistaisin
viikoittain

10.9. klo 15
8.10. klo 15
12.11. klo 15

tila

10.12. klo 15
Seurakunta‐talon
kokoushuone
Temppelikatu 9 A 3. krs
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Virtain liikuntahalli

Kappale Tampereen historiaa
Muutamia Tampereen nähtävyyksiä, joiden ohi hyvin usein kuljemme:
Finlaysonin Nottbeck-suvun lahjoituksena Keskustorin suihkukaivo valmistui vuonna
1883 huusholliveden ottopaikaksi. Myöhemmin allas toimi hevosten juottopaikkana.
1900 – luvun vaihtuessa Tampereella ei ollut yhtään patsasta, mutta 1950-luvulle päästyä patsaiden lukumäärä oli puolenkymmentä. Näistä osa hyvinkin näyttäviä:
•

1913 Emil Wickström: Näsinkallion suihkukaivo (Tirkkosen kauppahuoneen lahjoitus)

•

1921 Viktor Janson: Vapauden patsas (Hämeenpuistossa Aleksanterin kirkon kohdalla)

•

1928 Wäinö Aaltonen: Aleksis Kiven patsas (Vanhan kirjastotalon edessä)

•

1929 Wäinö Aaltonen: Hämeensillan neljän patsaan ryhmä

•

1947 Yrjö Liipola: Paimenpoika (siirrettiin nykyiselle paikalleen Koskipuistoon Hatanpään valtatien alkupäähän 1965)

•

1952 Yrjö Liipola: Vuorineuvos Eemil Aaltosen hautamuistomerkki Kalevankankaan hautausmaalla

•

1971 Aimo Tukiainen: Virvatulet (Koskipuisto, Kakkosen puiston vieressä)

•

Tampereella opiskelunsa aloittanut, Suomen ensimmäinen naisarkkitehti, Viivi
Lönn, käytti alkuun miehisiä nimimerkkejä arkkitehtikilpailuissa. Hän pelkäsi, että
nainen ”diskataan”.

•

Viivi Lönnin suunnittelemia rakennuksia Tampereelle:
◦

Pääpaloasema, johon rakennettiin toinen kerros myöhemmin

◦

Entinen Kauppaoppilaitos, edellistä vastapäätä, arkkitehdiltä kysymättä
rakennusta muuteltiin. Nykyinen Monitoimitalo 13

◦

Aleksanterin koulun Kivikoulu.

◦

Hämeenpuiston koulu, entinen Tyttölyseo (Tipala)

◦

Tampereen Kotitalousoppilaitos

Mietteitä huoneentauluiksi
On kaksi tapaa tehdä asioita; minun tapani ja väärä tapa.
On aivan turhaa etsiä vikaa itsestä, kun se on ilmiselvästi muissa.
Kerran luulin olevani väärässä, mutta minä erehdyin.
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Puhelin, puhelin ja puhelin
Vanha, monta vuotta hyvin palvellut nokialaiseni sanoi irti sopimuksensa, näppäimistä lohkeili palasia tai ne juuttuivat
ala-asentoon. Kaipaava rauha vanhan kaverin muistolle.
Siispä uutta puhelinta hankkimaan. Ja
pitihän sen olla älypuhelin, kuinkas muuten. Mutta sen käyttäminen osoittautui
mahdottomaksi. Jo salasanan kirjoittaminen oli temppu ja kuinka se tehdään. Se ei
tahtonut onnistua edes kosketuskynällä,
käsi kun ei ollut vakaa ja kömpelöt sormet
eivät totelleet käskytyksiä. Ei ollut apua
tunnuksen muuttamisesta mahdollisimman yksinkertaiseksi. Kosketusnäyttö oli
hankala, siihen ilmestyi jatkuvasti uusia
juttuja ja näkymiä, joita en ollut etsinyt
enkä halunnut. Kun joku ojensi minulle puhelimen näyttääkseen minulle siitä
jotain, otin sen käteeni ja kas, näytettävä
juttu oli kadonnut ja tilalle oli ilmestynyt
milloin mitäkin! Kuulin lauseen ‘no nyt sä
hukkasit sen, mistä sä tämmöisen löysit’,
joka kerta kun yritin olla älypuhelimen
kanssa kosketuksissa. Aloin tuntea itseni massasta poikkeavaksi yksilöksi, hölmöksi joka kämmää aina älypuhelimien
kanssa. Eikä tunne pidemmän päälle ollut
mukava, vaikka usein miten yritin kuitata
tilanteet huumorilla, älytön älypuhelimen
kimpussa. Päätin lahjoittaa puhelimen jollekulle tarvitsevalle.

neuvoi käyttäjää ja puhelimessa oli turvapainike, selkäpuolella oleva nappi. Puhelimeen tallennettiin numero, johon sen
haluttiin hälyttävän. Napinpainallus sai aikaan hälytyksen tekstiviestillä ’apua tarvitaan’. Jouduin teippaamaan pahvinpalan
painikkeen päälle, koska se helposti teki
vääriä hälytyksiä, en tiedä miten nappula
painui alas, minä en sitä tiedä painaneeni.
Joka tapauksessa omaishoitaja juoksi naapurista kotiin kuin paraskin sprintteri tai
aropupu ja hämmästyi kovasti nähdessään
minun istuksivan kaikessa rauhassa soffalla. Kun hänen hengityksensä tasaantui ja
kun hän pystyi jälleen puhumaan, ilmoille
kajahti oikein manausten ryöppy. Ja sitten
puhelin alkoi pahvista huolimatta tehdä
hälytyksiä ihan omin päin, kun olin soittamassa jonnekin tai vastasin tulevaan puheluun. Että silleen…
Puhelimeen piti tietysti saada päivittäiset
lääkehälytykset, kymmenen kaikkiaan,
eihän lääkkeenottoaikoja muuten tahdo
muistaa. Luimme pikaopasta otsat rypyssä, tulostimme netistä 78 sivuisen oppaan,
pyysimme jokaista potentiaalista ’puhelingurua’ katsomaan ja kopeloimaan konetta,
mutta asia ei selvinnyt. No, missään Doroja myyvässä liikkeessä ei vielä ole käyty
apua anomassa, josko joku nuori heppu
jaksaisi paneutua asiaan ja osaisi laittaa
puhelimeen äänekkäät hälytykset. Nyt

Niinpä tein tuttavapiirissä kyselyn helppokäyttöisestä puhelimesta. Ja kaikki sanoivat, että helppokäyttöisin oli Doro. Sitten vain Doroa ostamaan! Kaupassa kävi
ilmi, että niitä oli vallaton määrä erilaisia,
numerot nimen perässä vain vaihtuivat.
Siinä aikamme pähkäiltyämme päädyimme malliin numero 7070, koska se vaikutti selkeimmältä. Näppäimet olivat aika
kookkaat, simpukkamalli (ei näppäinten
lukitustarvetta), ei kosketusnäyttöä, se
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joudun pitämään ladattuna ja mukanani
kahta puhelinta: Doroa puhelujen takia
ja sitä vanhaa nokialaista, se kun edelleen
vinkuu lääkehälytykset, vaikka siinä ei ole
edes sim-korttia.

Parkinso
n

-rannek

e
Pian my
ynnissä
Parkkistu
tällaisia
valla
rannekk
eita.
Hinta 4 €
/kpl.

Doron tekstiviestipuoli ei toimi kuunnolla,
se ei suostu avaamaan viestejä vaan jumiutuu kokonaan. Muutenkin Doro osoittautui käytössä melko hankalaksi, näppäimet
eivät aina toimi, eivätkä toiminnot ole niin
selkeitä kuin olisi toivonut. Mikähän olisi
oikeasti helppokäyttöinen puhelin, ei tarvitsisi olla nettiäkään, puhelut ja tekstiviestit riittäisivät.
ps.
DORO kuumenee laukun sivutaskussa: näyttöön ilmestyy symboli, jonka
päällä on henkselit ja alla on sana kuuma,
eikä puhelin tietenkään toimi lainkaan.

Yhtä kokemusta rikkaampana
Poikani oli luvannut viedä oman poikansa
SM-liigan loppuotteluun, mikäli HPK tai
Tappara on loppuotteluissa mukana. HPK
siis pääsi pelaamaan Oulun Kärppiä vastaan, ja minullle tuli mahdollisuus nähdä
ottelu lähellä, siis Hämeenlinnassa.

kävisi rakkaalle vaimolleni. Ei tämä ainakaan turvalliselta tunnu, oli tunteeni.
Penkillä oli oranssi mainos, josta sai taiteltua haitarinomaisen liuskan. En tiennyt
mikä tuollainen oli, mutta vähän ajan päästä se todella selvisi. Meistä vasemmalla oli
kovaääninen porukka päätykatsomossa.
Ihmettelin keitä nuo oikein on, kun niillä
oli kaksi kovaäänistä ja yhdellä heistä jokin paperi kädessä. Selvisihän se vähän
myöhemmin, kun alkoi korvia huumaava
mökä. Siellä oli oululaisten fanikatsomo ja
vieressänikin istui hurmoksissa oleva oululaisfani.

Koitti neljäs ottelu oululaisten ja hämeenlinnalaisten välillä, ja pojallamme oli varattuja lippuja viisi. Poikamme keksi, että
isä ei ole käynyt jääkiekkoa katsomassa
kuin yhden ainoan kerran lapsena koululaisnäytännössä. Niinpä yksi lippu annettiin isälle ja sitten vain katsomaan kiekkoa.
Siitäpä tuli melkoinen kokemus. Saavuimme Rinkelinmäen hallille, joka oli oli täynnä kaikenmoista väkeä, huutoa ja pauketta. Pääsimme viimein paikoillemme. Se ei
ollutkaan aivan helppoa, niin ahdasta siellä oli. Entisenä työsuojeluhenkilönä ajattelin, että millä ihmeellä täältä pääsee ulos,
jos vaikka tulipalo sattuu tai muu ryntäys
oville. Tuon jälkipolven pitäisi ainakin pelastua, minusta ei niin väliä, tosin kuinka

Olin aivan huuli pyöreänä ja mykistyneenä, että mitä ihmettä tämä oikein on. Hirveä huuto ja läpsytys. Lauri, pojanpoikani
tuumasi, että polvi on kipeä. No miksi?
Haitarinomaisen liuskan tarkoitus oli, että
sillä hakattiin omaa vartaloa, eritoten polvia ja sillä saatiin aikaan lisää ääntä.
Aikuiset miehet (ainakin heillä kasvoi par-
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ta) luistelivat toistensa kintereillä ajaen takaa mustaa kuminpalaa. Toisinaan miehet
kävivät toisiinsa kiinni ja alkoivat painia.
Joskus miestä pidettiin kiinni niin, että
joku toinen sai kuminpalan pois kiinnipidettävältä.

heiluttelivat käsiään, jotka muistuttivat
vappuviuhkoja. Mikähän mahtoi olla syy
vähäpukeisuuteen, en ymmärrä sitä vieläkään. Kukaan ei selittänyt miksi taukoja
pidettiin, ei edes idioottimaiseen kultapukuun pukeutunut jonkinlainen revyyn vetäjä, sirkustirehtööri.

Humalaoja-niminen mies oli erittäin kova
tappelemaan, mutta oululaisfanin mielestä ei suinkaan heidän kovin miehensä.
Aha, ajattelin millainen mahtaa olla se kovin nujakoija. Kun musta kuminpala (kuulemma lätkä tai kiekko) meni maaliin, fanikatsomot suorastaan räjähtivät huutoon ja
rummut soivat.

Maaleja tuli muutamia ja viimeinkin se
huuto ja rellestys loppui. Sillä kertaa Oulun Kärpät voitti ja HPK oli hyvä toinen,
seitsemännen pelin jälkeen voittaja oli
HPK. Hyvä hämäläiset!
Osmo Kaikuvuo

Ihmettelin myös miksi pelissä oli niin paljon taukoja, silloin ei tapahtunut mitään,
ainoastaan kauniit vähäpukeiset naiset

Vessapassilla sairastunut saa ohitella luvan kanssa –
Suomi on lukittujen vessojen maa
Tietyistä sairauksista kärsivien täytyy
päästä vessaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Vessapassi helpottaa tilanteen selvittämistä.

Kaupat ja yritykset voivat tilata ilmaiseksi
Vessapassi-tarroja Crohn ja Colitis ry:stä
kiinnitettäväksi liiketilansa oveen.
Vessapassi kuuluu Neuroliiton, Crohn ja
Colitis ry:n, Gynekologinen potilasjärjestö
Korento ry:n, Colores y:n, Syöpäjärjestöjen
ja Suomen skleroderma-yhdistyksen jäsenetuihin. Se on yhdistyksen jäsenkortin
kääntöpuolella ja sen saa liittymällä yhdistyksen jäseneksi.

Suomessa on tälläkin hetkellä tuhansia
ihmisiä, jotka sairauden takia eivät pysty
odottelemaan pitkissä vessajonoissa, vaan
pöntölle on päästävä, kun hätä iskee. Vuorokaudessa vessakäyntejä voi kertyä jopa
kymmeniä.
Monien sairastuneiden on pysyteltävä jatkuvasti wc:n läheisyydessä. Jos varmuutta
julkiseen vessaan pääsemisestä ei ole, saattaa elämänpiiri rajoittua hyvin pieneksi.
Vessapassi lanseerattiin Suomessa vuonna 2013. Sitä näyttämällä passin omistajan
tulisi päästä inva-wc:hen, henkilökunnan
vessaan tai maksulliseen yleisötoilettiin
ilmaiseksi. Mukana olevat yritykset kertovat osallisuudestaan vessapassi-tarralla,
joka viestittää, että vessapassin haltija on
tervetullut käyttämään liikkeen vessaa.
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Valokuvaus on terapeuttista
En tarvitse terapiaa. Harrastan valokuvausta. Jotenkin tämän ajatuksen sisältää
t-paita, jonka olen nähnyt. Valokuvaa itsessään käytetään terapiassa, silloin kun
etsitään myönteisiä kokemuksia menneistä tapahtumista. Kuva on voimakas väline.
Kuva vaikuttaa. Kuva oli ennen sanaa. Kuvan ymmärtää helposti. Kuvaa myös pelätään, että se antaa väärän kuvan. Kuvasta
on moneksi.

Hyvä, ns. kaunis kuva ei ole itsetarkoitus,
kuvaan enemmän dokumentoidakseni
asioita. Käsittelen jokaisen kuvan ennen
julkaisua, se on palvelus katsojalle. Käytän
ilmaisia käsittelyohjelmia.
Parkinson ei ole estänyt kuvaamista, on
vakaajat, on jalustat. Kuvaaminen vie ajatukset muualle, vie eri paikkoihin joko kävellen tai polkupyörällä, tekemään omat
tulkintani eri kohteista ja niitähän on loputtomasti. Harrastuksena, kun valokuvauksen otan, niin se pysyy hauskana.

Allekirjoitan tuon t-paidan tekstin, valokuvausta olen harrastanut yli 50 vuotta,
välinefriikki en ole, kuvauskalustoni on
kameran runko ja kaksi objektiivia, niiden
arvo muutama satanen ja kännykkä. Paras
kamera on aina se, joka on mukana.

Olen myös kahden muun ryhmän tiedottaja, valokuvaaja Valkeakosken Karjalais-

Hymyhuulet. Kuva: Veikko Hämäläinen
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Saunakollaasi Karjalan Majan 60-vuotisnäyttelyyn. Kuva: Veikko Hämäläinen

ten ja Ulvajanniemen Entisten Nuorten. harrastuksia tai löytämään vanhoista sen,
Karjalan Majalle olen tehnyt kuvakollaa- joka tuottaa mielihyvää, tuottaa sitä dopaseista näyttelyt, liittyen seuran toimintaan. miinia (loppu on oma tulkintaani).
Aktiivisuus ja sosiaalisuus ovat kaksi Minun juttuni on valokuvaus. Mikä on Siavainsanaa, ne ovat tulleet valokuvauksen nun.
myötä voimakkaammin esille, ne jos mitkä auttavat jaksamaan Parkinsonin kanssa Veikko Hämäläinen
paremmin.
Pidän tärkeänä, ettei jää piehtaroimaan
sairautensa ympärille. Diagnoosin saatuani minua kehotettiin etsimään joko uusia
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Yhdistyksen jäseniltä syntyy!
Tilkkutyönäyttely
Raija Vastamaa asettaa näytteille ja ihailtavaksemme komeat ja kauniit tilkkutyönsä
ihailtavaksemme Lempäälän Kotokampukselle (entinen Ehtookoto) Katepalintie
9.
Työt ovat nähtävänä 1.-14.9., näyttelyyn
on vapaa pääsy.

Taidenäyttely
Kuvataiteilija Anja Ikosen taidenäyttely
järjestetään syksyllä Parkkistuvalla. Parkkistuvan kuvataidetarjontaan saadaan
vaihtelua, kun taidemaalari Anja Ikonen
tuo sinne maalauksiaan nähtäviksi ja kertoo niiden tekniikasta ym. asiaan liittyvistä ilmiöistä. Teoskokonaisuudet vaihtuvat ajoittain, vanhimmat maalaukset ovat
vuodelta 1979.

Raijan tilkkutyönäyttelyn esite.

Julkaistu kirja
Maila Hietikko-Kaukola on kirjoittanut ja
julkaisut omakustanteena kerronnallisen
omaelämäkerran, nimeltään Matkani Karjalasta Kurikkaan.
Tarina alkaa kaukaa lapsuudesta, käy läpi
evakkomatkat, valaisee kirjoittajan elämää
monesta näkökulmasta ja saapuu lopuksi
vanhuuteen.
Tarinat ovat lämminhenkisiä, teksti on hyvin luettavaa ja lukija saa kiintoisan kuvan
kirjoittajan elämästä.

Maila Hietikko-Kaukolan kirja
Matkani Karjalasta Kurikkaan.
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Tulevia tapahtumia
Allasjumppaa lämpimässä vedessä
Ohjattua vesijumppaa järjestetään sunnuntaisin klo 13.15-14.15
Validia-taloilla, Ritakatu 7.
Saunat ovat lämpiminä, mahdollisuus osallistua avustajan
kanssa. Maksu on 100 euroa/kausi, saman perheen toiselta
osallistujalta 80 euroa.
Tule nauttimaan vesijumpasta ja saunan lämmöstä!

Heippa huutislaiset!
Huutikset jatkuvat syksyllä 2019 kerran
kuukaudessa. Tulkaa mukaan kaikki, jotka haluatte pitää huolta puheenne selkeydestä ja kuuluvuudesta.
Parkinson tunnetusti tekee puheäänelle
tepposet, hiljentää sitä ja tekee puheesta
vaikeaselkoista. Huutiksessa saat runsaasti vinkkejä kotiharjoittelua varten.
Kaiken lisäksi Huutiksessa saa myös nauraa ja haukotella ihan luvan perästä, siellä
on hauskaa. Toki vakavamielisetkin ovat
tervetulleita, eiköhän heiltäkin jossain
kohdin edes hymy irtoa.

Hokemia kotiharjoitteluun:
Annas akka, toinenkin silakka.
Onkiva rovasti, joka onki varovasti, on
kiva rovasti.

Huutispäivät ovat

Veisataan Viitalan vaarin vanhasta virsikirjasta virsi 555 viisi viimeistä värssyä.

24.9.
29.10.
26.11. ja 3.12. klo 1415.30 Parkkistuvalla, Satakunnankatu 56

Vesihiisi sihisi hississä.

Hei ystävät ja kylänmiehet!
Pikkujoulujuhlassamme 29.11. järjestetään arpajaiset.
Jos sinulla on sopivaa tavaraa, voit tuoda ne
Parkkistuvalle tai ottaa yhteyttä
Eija Niemiseen 044 363 8638 tai eijanieminen@gmail.com
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Karaoke on kivaa ja mukaansa- Lukupiiri
tempaavaa!

Viime keväänä yritimme aloittaa lukupiiriä, jota on toivottu. Tänä syksynä kokoonnumme keskustelemaan asiasta maanantaina 9.9. Tämä keskustelu on varmasti jo
ohi silloin, kun lehtemme ilmestyy. Toivottavasti päästään aloittamaan aktiivinen
lukupiiri.

Vietä rattoisa ilta laulaen, yksin tai yhdessä muitten kanssa. Tai tule kahvittelemaan
ja kuuntelemaan toisten lauluja, viihdyt
varmasti.
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 17.0019.30.

Nyt olisi todella tärkeää, että saisimme
ehdotuksia kirjoista ja myös mahdollisesti
äänikirjoista, sellaisista joita voi kuunnella, jotta voi osallistua lukupiirissä keskusteluun.
Lukupiirissä käsiteltäväksi on tarkoitus
löytää sopiva kirja, josta voitaisiin keskustella ja pohtia mitä kirjailija on tarkoittanut
kirjallaan yms. Kirjaa voidaan ruotia mistä
tahansa lähtökohdasta, kaikki on oikein, ei
ole mitään pelättävää, sinä olet oikeassa.
Aktiivinen pohdinta ja mietiskely auttaa
Parkinson-potilasta niin kuin myös ns. tervettäkin.

Kaikki ujotkin mukaan - äänellään se variskin laulaa!

Siimanravistajien syksy
Siimanravistajat kokoontuvat syksyllä
2019 seuraavasti: 10.9., 15.10., 12.11. ja
10.12. klo 15 Parkkistuvalla.
Tervetuloa mukaan!
Siiri Vilén 040 734 8251

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 loppupuoliskolla syntyneet,
to 21.11. klo 13.00 Parkkistuvalle merkkipäiväjuhlaan.
Ohjelmaa on – Eeva Petäkoski lausuu runoja ja Kikka Salmi laulaa ja laulattaa juhlijoita.
Jokaiselle lähetetään
kutsu.

henkilökohtainen
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Lausuntaa Eeva Petäkoski.
Kuva: Osmo Kaikuvuo

Syksy lähestyy - jumpat alkavat
Vesijumppa sunnuntaisin klo 13.00-14.15, alkaa 15.09. ja jatkuu 15.12. asti
Salijumppa perjantaisin klo 13.15-14.30, alkaa 20.09. ja jatkuu 13.12. asti
Ratinan kuntosali klo 16.30-17.30, alkaa 26.09. ja jatkuu 12.12. asti
Keilaus jatkuu entiseen malliin ma ja to klo 8.00-9.00
Tenniskeskus tiistaisin klo 10.00-12.00 käytössä jatkuvasti
Hinnat
Vesijumppa 100 € kausi tai 10 € kerta
Vesi- ja salijumpassa 20 € alennus, jos samasta taloudesta osallistuu kaksi henkilöä
Salijumppa 100 € kausi tai 10 € kerta
tai sama henkilö osallistuu molempiin.
Kuntosali 30 € kausi tai 5 € kerta
Tenniskeskus 3 € kerta
Leena jatkaa jumppien vetämistä.
Tule mukaan viihtymään!
Kysykää meiltä liikunnasta
terv. Jukka 040 324 3500
Seppo 040 770 1548

Omaisten päiväryhmä
Syksyn 2019 tapaamiset Parkkistuvalla klo 13:
24.9.
8.10.
29.10.
12.11.
26.11.
17.12.
(tilavuokra + kahviraha = yht. 4,-) TERVETULOA!!
Voit soittaa Tainalle 050 358 9904 tai lähettää sähköpostia: t.pensasmaa@gmail.com
Tapaamisiin!

Peli-illat jatkuvat
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.
Tays Z1-rakennus neurologian pkl.
Kuva: Osmo Kaikuvuo

Peli-iltaa ei ole karaoke-iltoina 11.9., 9.10.,
13,11. ja 11.12.
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Syksyn retki Kortejärvelle
Monet ovat harmitelleet, kun eivät ole onnistuneet osallistumaan Kortejärven retkeen. Nyt on sinullakin mahdollisuus. Lue
tarkkaan tämä teksti ja toimi sen mukaan.

vaikka koko päivän. Varaudu sään mukaisilla vaatteilla.
Osoite on Keltolahdentie 47.
Kysymyksiin vastaa Marsa, puhelin
044 063 8961. Autoille on tilaa pihassa.
Kysy kyytiä – kysy kyytiin!!!

Torstaina 26.9. 2019 meille on varattu Kortejärven tila klo 8 aamusta klo 22 illalla. Jokainen ottaa omat eväät. Ulkona on grilli,
jossa voi paistaa makkaraa. Yhteiset kahvit juodaan iltapäivällä. Voit tuoda kahvin
kanssa pullaa tms. (kerro tästä Marsalle).
Saunan löyly kutsuu lauteille.
Metsästä voit saada aikamoisen saaliin sieniä tai marjoja.
Ilmoittautumista ei tarvita. Uskotaan kuitenkin, että sinä olet mukana. Voit olla

Yhtä matkaa; yksi matka, kaksi elämää
Yhdistyksemme teatteriharrastajat tekivät
viime keväänä matkan Suomen Kansallisteatteriin, jossa esitettiin Leena Tammisen kirjoittama Yhtä matkaa. Esityksessä
ovat mukana Seela Sella, Puntti Valtonen
ja Safka Pekkonen. Tuotannosta vastaavat
Tampereen Työväen Teatteri ja Kansallisteatteri.
Nyt esitys on nähtävänä Eino Salmelaisen
näyttämöllä Tampereen Työväen Teatterissa. Ensi ilta on 10.9.2019. Kaikki näyttelijät
ovat tamperelaisille tunnettuja ja musiikin
tehnyt ja mystistä konduktööriä näyttelevä Eero Safka Pekkonen erityisesti, sillä
onhan hän meille niin tuttu Yhteisötanssimme säestäjä.
Kannattaa lähteä katsomaan. Mikäli halukkuutta löytyy, niin voimme sopia, että
hankimme yhdessä liput johonkin näytökseen. Ilmoita asiasta kulttuurivastaava
Marsa Lehtoselle marjaliisa.tampere(at)
gmail.com tai 044 063 8961.
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Yhteisötanssia järjestetään
Liikelaiturilla Yliopistonkatu 58 D
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!
Yhteisötanssi on matalan kynnyksen tanssimisen muoto, joka sopii kaikille. Tanssia 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 ainutlaatuinen keho ja liike, tanssin ilo, kontaktit kanssatanssijoiden kanssa ja yhdessä tanssiminen ovat keskiössä. Jos osaat
hengittää, osaat tanssia!

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.

Liikelaiturille voi tulla kahta kautta. Osoite on Yliopistonkatu 58 D, 1. kerros. Tampere-taloa vastapäätä olevasta porttikongista mennään sisään D-rappuun. Siitä

Syyskausi 2019 alkaa perinteisesti Ilkon kurssikeskuksessa
Tule mukaan kuulemaan tulevasta toiminnasta ja viettämään mukavaa syyspäivää
lauantaina 7.9.2019 klo 12-16.

Kaikki tämä vain 25 euroa. Summa maksetaan Tampereen Parkinson-yhdistyksen
tilille FI95 5730 0820 0451 73

Ruokailu seisovasta pöydästä heti alkuun,
myöhemmin saamme kahvit.

Ilkon kurssikeskuksen osoite on Ilkontie 8,
36220 Kangasala

Ohjelma on vapaamuotoinen, voit esittää
jotakin tai kertoa tarinan, tai vain nauttia
olostasi hyvässä seurassa. Tarjolla on pihapelejä mm. ketjunheittoa, vertaistukea,
naurua ja ystävyyttä!

Ilmoitathan tulostasi pe 30.8. mennessä
Taina Pensasmaalle, 050 358 9904 /
t.pensasmaa@gmail.com.
Tule mukaan mukavaan joukkoon!

31

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

			

Anne Tolonen

050 547 5977

Lempäälä		

Raija Vastamaa

040 590 3746

raija.vastamaa@gmail.com

varajäsen		

Tuulikki Balvik

040 761 4822

tuulikkibalvik@gmail.com
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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.

tiedoston nimenä tai sen voi kirjoittaa erikseen kirjoitustiedoston loppuun.
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
rekisteri@tampereenparkinsonyhdistys.fi
tai yllapito@tampereenparkinsonyhdistys.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 kuva-
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Tiedotustoimikunta

Parkkisvisa tietäväisille
1.

Mistä tulee sähköauton nimi Tesla?

2.

Mikä on Mustikkakivi?

3.

Mitkä ovat Suomen viralliset liputuspäivät?

4.

Mikä on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tunnuslause?

5.

Mistä saniaislajike alvejuuri on saanut nimensä?

6.

Missä Suomen kielen sanassa on kaksi h-kirjainta peräkkäin?

7.

Kuinka monta kansalliskieltä Sveitsissä on?

8.

Mikä on Suomen pisin paikannimi?

9.

Kenen sanoituksia ovat mm. Kulkuriveljeni Jan ja
Lasten liikennelaulu?

10.

Millä kyyhkyt ruokkivat poikasiaan?

11.

Millä nimellä tamperelaiset kutsuvat Hämeenpuistossa olevaa
Vapaudenpatsasta?

12.

Montako kieltä on virsikanteleessa?

13.

Mitä piristettä suomalaiset sotilaat käyttivät talvi- ja jatkosodissa?

14.

Millainen on lohtuhuivi?

15.

Miten kauan Aitoon kirkastusjuhlia on järjestetty ja millainen
juhla se on?

16.

Montako aitaa voi urheilija kaataa 110 metrin aitajuoksussa ja
juoksu vielä hyväksytään?

Vastaukset sivulla 35
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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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Parkkisvisan vastaukset tietäväisille
1.
Nimi Tesla tulee Nikola Teslasta (1856-1943), joka oli serbialais-yhdysvaltalainen
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

keksijä, fyysikko, sähköinsinööri ja futuristi, joka tunnetaan parhaiten panoksesta nykyaikaisen vaihtovirtasähköjärjestelmän sähköntuotannossa.
Mustikkakivi on Aleksis Kiven nimikkoleivos, nimetty v. 2004 Uudenmaan
Marttojen leivontakisassa. Mausteina käytetyt kardemumma, kahvi ja mustikka
osoittautuivat ihanaksi yhdistelmäksi. Leivoksella oli myös ulkoisesti hyvä symboliarvo, kivi - Taaborinvuori.
Virallisia liputuspäiviä on 6: 28.2. Kalevalan päivä, 1.5. Vappu, Äitien päivä
toukokuun 2. sunnuntai, 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä, 24.6. Juhannus kesäkuun 20. ja 26. päivien välisenä lauantaina ja 6.12. Itsenäisyyspäivä.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tunnuslause on Suojan tuoja.
Alvejuurta on ennen vanhaan käytetty sisäloisten eli alveitten häätämiseen.
Sanassa hihhuli on kaksi h-kirjainta peräkkäin.
Sveitsissä on 4 kansalliskieltä: ranska, italia, saksa ja retoromania.
Suomen pisin paikannimi on Äteritsiputeritsipuolilautatsijänkä Savukoskella.
Sanoitukset ovat Helena Eevan (1923-1960). Hän teki kaikki sanoitukset salanimillä, ja sen vuoksi hän on jäänyt suomalaisen iskelmämusiikin tuntemattomaksi suuruudeksi. Eeva ei koskaan käyttänyt omaa nimeän sanoittajana. Hänen
käyttämiään pseudonyymejä ovat olleet ainakin: A. Kajo, Helen Neva, L. Suolakivi, Arvi Tarvainen ja Asser Tervasmäki.
Kyyhkyt ruokkivat poikasiaan kupu- eli linnunmaidolla, joka muistuttaa hyvin
kokkareista raejuustoa. Uroksetkin tuottavat maitoa, samoin flamingot.
Patsasta kutsutaan pilkkanimellä Rummin-Jussi. Nimi tulee Johannes Frommista, joka oli eräänlainen itseoppinut sotapoliisi ja joka vuonna 1918 teloitti yli 70
punikiksi epäilemäänsä.
Virsikanteleessa on vain yksi kieli.
Sotilaat käyttivät pervitiiniä. Se on amfetamiineihin kuuluva synteettinen stimulantti, joka tuottaa vahvan euforian tunteen. Metamfetamiini on voimakkaampaa
kuin tavallinen amfetamiini ja voimakkaasti psykologista riippuvuutta aiheuttavaa. Rintamasotilaat kutsuivat ainetta ”höökipilleriksi”. Sitä jaettiin mm. suomalaisille kaukopartiomiehille ja lentäjille. Sitä käytettiin myös kenttäsairaalassa
lääkäreiden piristeenä.
Lohtuhuivi on käsin virkattu yksivärinen huivi, jonka vainajan siunaaja antaa
leskelle/läheiselle omaiselle. Idea on tamperelaisen kirkkoherran, hän saa huiveja käsitöiden harrastajilta.
Aitoon kirkastusjuhlia on järjestetty 135 vuotta. Kkirkastusjuhlat on rockfestivaali, jota vietetään Pirkanmaalla Pälkäneen kunnassa Aitoon kylässä. Juhla
on paikallisen VPK:n vuosijuhla, ja sitä vietettiin ensimmäisen kerran vuonna
1882. Nimi kirkastusjuhla tulee siitä, että juhlaa vietettiin alun perin aina kirkastus-sunnuntaina, joka on Luopioisten kirkkopyhä.
Aituri voi kaataa vaikka kaikki aidat, mutta ei tarkoituksella.
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Kokouskutsu
Kutsu Tampereen Parkinson-yhdistys ry:n
sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään
maanantaina 18.11.2019 kello 17.00
Parkkistuvalla, Satakunnankatu 56, 33230 TAMPERE
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Yhdistyksen sääntöjen 7 § mukaan jäsenen, joka haluaa asiansa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä siitä kirjallinen pyyntö hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.
Tervetuloa kaikki jäsenet syyskokoukseen
Tampereen Parkinson-yhdistys ry:n hallitus
puheenjohtaja Osmo Kaikuvuo				
Kahvitarjoilu!

Pikkujoulut pe 29.11.2019
Viola-ravintolassa (Juhlatalonkatu 4) klo 19.00 alkaen.
Luvassa on maittava jouluateria, mahdottoman lystiä ohjelmaa, arpajaiset,
lapaduun tanssimista ynnä muuta mukavaa. Juhlatalo on esteetön, lähellä on
pysäköintitalo Massun parkki.
Ilmoittautumiset Taina Pensasmaalle 23.11. mennessä
050 358 9904 tai t.pensasmaa@gmail.com
Hinta 30 € maksetaan yhdistyksen tilille FI95 5730 0820 0 451 73

Lämpimästi tervetuloa!
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

