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Tuvalla on myytävänä
liukulakanoita

Tiedotteeseen tarjottavat kirjoitukset ja
mainosmateriaali on lähetettävä sähköpostin
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Sängyssä nukkuma-asennon vaihtaminen
ja kääntyminen voi olla parkkiksella todella
hankalaa ja vaivalloista. Tähän tuo liukulakana
pientä helpotusta – ja aina parempi, jos vielä
yöasu on liukasta materiaalia.
Saatavana on sekä yhden hengen että parisängyn lakanoita. Pastelliväriset pestään 40
asteessa, valkoiset kestävät 90 astetta.

Tiedotusryhmä
Vastaava päätoimittaja Osmo Kaikuvuo,
040 510 9884, osmo.kaikuvuo@gmail.com
Tuija Kaikuvuo, tuija.kaikuvuo@gmail.com
Anna Murtonen

Parisängyn valkoiset lakanat
Parisängyn värilliset lakanat
Yhden hengen sänky, molemmat

34 €
35 €
25 €

Myynnissä on myös suruadresseja, 10 erilaista,
hinta 12 €.
Maksetaan Tampereen Parkinsonyhdistyksen tilille
IBAN FI95 5730 0820 0451 73

Taitto ja painattaminen
Oy Höntsy Ab, Tampere

Kannen kuva: Apuvälinemessuilla.
Kuva: Osmo Kaikuvuo.
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Puheenjohtajalta
Saatanallinen sairaus, mikä se on? Se vie
liikuntakyvyn, se tekee potilaasta vapisevan ja sylkeä valuvan ihmisen. Se tekee
vaikka mitä. Kaikilla se on erilainen. Se
itkettää, on ilmeetön, ei naurata. Luullaan
humalaiseksi ja alkoholistiksi. Kädet eivät
heilu, ei ainakaan kävellessä, joskus heiluu
liikaakin, silloin kun ei pitäisi. Lusikkaa on
vaikea puristaa, syönti on hankalaa. Käsi
heittää ruoan lattialle, päällesi. Hajuaisti
heikkenee. Ääni hiljenee, ei kumppani saa
selvää puheesta. Uni ei tahdo tulla, sen sijaan pyrkii levottomat jalat. Lihaksissa on
voimaa, mutta käskyt eivät mene perille:
jalat eivät liiku, käsi ei purista, lisää ääntä, ei onnistu. Pissat tulee housuun, pitää
käyttää vaippoja, kakkaa ei tule, jos tulee,
niin vessanpönttö menee tukkoon. Hän
huomaa sen, itkettää, kuolenko tukehtumalla, pää pelaa, masentaa, tällaistako
tämä loppuelämä on. Parkinson.

oireita, joita on tulkittu väärin, mahdollisesti lääkärin tai sairaanhoitajan erikoistumisen vuoksi (ei siis Parkinson eikä neurologia, vaan esimerkiksi psykiatria).
No, on sitä mukaviakin asioita. Onhan hoitotahoissa mahtavia ihmisiä, jotka jaksavat
ottaa huomioon potilaan tarpeet ja ongelmat. Henkilökohtainen avustaja auttaa ja
paremmin kun oppii tuntemaan osaa heti
toimia, kun näkee mitä ihminen tarvitsee,
millainen päivä on. Omaishoitaja tietää ja
tuntee, on lähes aina paikalla, joskus vähän liikaakin. Omaishoitajan kanssa voi
myös riidellä, se helpottaa ja voi olla tyytyväinen, kun on voinut purkaa huoliaan ja
pahaa mieltään Myös lapset ja lapsenlapset voivat tuoda helpotusta arkeen ja piristää päivää vierailuillaan ja puheluillaan.
On hyvä muistaa, että tätä sairautta ei tarvitse hävetä, sinä et ole sitä itse hankkinut,
eikä elintapasi ole sitä aiheuttanut. Parkinson on mielestäni älykkäitten ihmisten
sairaus.

Tätä viheliäistä parantumatonta sairautta
hoidetaan vaihtelevasti. On hoitohenkilökuntaa, joka viis välittää. Etenevässä neurologisessa sairaudessa pitäisi neurologia
tavata puolen vuoden välein ja kokeet
tehdä joka kerta samalla tavoin. Onko lääkitys kunnossa? Miten lääkitys vaikuttaa
sinuun? Pystytkö liikkumaan, minkä verran? Kuinka puhe toimii? Onko puheterapeutti ottanut yhteyttä, jos tarvitset laitteita helpottamaan viestintää? Tarvitsisitko
avustajaa? Onko läheisesi mahdollisesti
omaishoitajasi? Oletko harkinnut sitä?
Onko lääkärisi kieltäytynyt hoitamasta sinua toivomallasi tavalla? Jos on, niin miksi? Onko vastaus todenmukainen? Vaikuttaako hoitoosi sairaanhoitopiirin taloustilanne? Onko sinulla mahdollisesti syynä
aikaisempi diagnoosi, joka ei ole todellisuudessa pitänyt koskaan paikkaansa,
vaan se onkin ollut alkavan Parkinsonin

Yhdistyksen toiminta auttaa virkistäytymään ja osaltaan pitämään poissa surumielisyyttä ja alakuloa. Pitää liikkua fyysisesti ja henkisesti monentyyppisillä tavoilla. Tietovisa auttaa älynystyröitä sekä
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yhteisötanssi lisää henkistä ja fyysistä elinvoimaa. Pelien peluussa ja bingon numeroitten tarkkailussa tarvitaan aivoja, nehän
ovat tallella ja pelaavat. Karaokessa pääset
avaamaan ääntäsi ja laulamaan lempikappaleesi. Huutis antaa lisää aikaa puheviestinnässä tarvittavaan äänen toimintaan ja
lisää myös tietoa runoudesta ja taitoa viestiä suullisesti.

Ensi vuonna kokeilemme uusia konsteja
saada teitä osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Yhdistämme erityyppisiä tapahtumia ja suosittua karaokea kokeillaan
kahden viikon välein. Tämän tyyppistä on
toivottu. Jos kokeilut eivät onnistu, palataan entiseen tai kehitämme uudenlaisia
asioita. Parkinson-viikolla me toteutamme
kävelytapahtuman, jossa suunnistetaan
kuvien mukaan. Liikunnat ovat edelleen
samantyyppisiä kuin ennen. Jokainen
teistä lukijoista voi esittää uusia asioita ja
temppuja, kaikki esitykset tullaan käsittelemään.

Ei pidä pelästyä tätä saarnaa, olen vain
kuunnellut sairastuneita ja heidän ongelmiaan lämpimällä korvalla. Tässä aikaisemmin on lueteltu niitä pahimpia ongelmia, mitä voi olla. Sairaus voi kestää
ja kestää vuosikausia, sitä ei välttämättä
ensin edes huomaa, eteneminen on hidasta, onhan kyseessä hitaasti etenevä liikehäiriösairaus. Valkeakoskelainen henkilö
Aamulehdessä mainitsi, että Parkinson
on antanut hänelle voimaa mm. kirjoittaa
laulutekstejä, elää täysillä. Tuo edellä mainittu kertoo sen, että sairaus voi olla myös
jossain vaiheessa onni, ei suinkaan aina
noin karmea kuin aikaisemmin kirjoitin.

Hyvää joulun odotusta ja parempaa ensi
vuotta 2020!
Osmo Kaikuvuo
puheenjohtajanne

Tapahtunutta
Siimanravistajat 15 vuotta
Kalakerho Siimanravistajien historiaa
Kesä 2004 oli jo lopuillaan. Muutama mies
(Ahosen Raimo, Juutin Erkki, Niemelän
Kalle ja Vilénin Tauno) tarinoivat ja muistelivat menneitä aikoja yhdistyksemme
toimistolla. Joissakin liikuntatilaisuuksissa
oli yhdessä puhuttu siitä, että hyvistä harrastuksista on syytä pitää kiinni mahdollisuuksien mukaan, vaikka ikää karttuu
ja sairaus vaivaa. Monien harrastuksien
joukosta nousi keskusteluissa vahvasti
esiin kalastus eri muodoissaan. Ryhdyttiin tuumasta toimeen ja perustettiin kalakerho 6.10.2004. Samassa kokouksessa
valittiin kerhon puheenjohtajaksi innokas
kalastuksen harrastaja Tauno Vilén. Kotiin

tullessaan Tauno oli maininnut vaimolleen
Siirille, että perustettiin kalakerho, mutta
sillä ei ole vielä nimeä. Siiri keksi nopeasti
kerholle osuvan nimen ”Siimanravistajat”,
joka hyväksyttiin yksimielisesti seuraavassa kokouksessa. Lisäksi suunniteltiin
kerholle oma logo, Niemelän Kallen Kuuban matkalta saadun idean pohjalta. Kerholaiset kokoontuvat Parkkistuvalla joka
kuukauden toisena tiistaina, paitsi ei kesäkuukausina. Kerhossamme kokeneet kalannarraajat antavat hyviä neuvoja aloitteleville ja avustavat muutenkin käytännön
asioissa. Edesmennyt Asko Rantanen,
hyvällä huumorillaan höysti tietoiskut
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Siimanravistajien logo. Kuva: Osmo Kaikuvuo.

aina kalojen näkökyvystä kalastajan pukineisiin asti, jotka ovat painuneet jokaisen
kerholaisen muistilokeroihin. Mukavissa
kerhoilloissa hitaammatkin aivosolut saivat liikettä, kun Asko antoi ratkaistavaksi hauskan visailun ja heitti tilanteeseen
sopivan hyvän vitsin. Vankkaa tietoa ja
monivuotista kokemusta löytyi myöskin
edesmenneen Juutin Erkin kalastusharrastuksen ajalta.

me on tällä hetkellä 13. Joukostamme ovat
poistuneet ajasta iäisyyteen Armas, Eeva,
Pekka, Arja, Elsa, Erkki, Asko, Sinikka,
Oiva, Raimo, Esko, Tauno, Pirkko, Pertti
ja Lauri. Kerholaiset maksavat vuosittain
jäsenmaksun, olemme saaneet myöskin
Ray-avustusta, joiden turvin järjestämme
kalakisoja, joissa palkitaan parhaiten menestyneet onkijat. Olemme tehneet myöskin pilkkiretkiä mm. Virroille ja Säkylään.
Muistetaan vielä, että kalamiehelle ei saa
toivottaa hyvää kalaonnea, vaan toivotetaan hänelle ”kireitä siimoja”, niin silloin
kalasaalis on lähes varma.

Yhdessäolon hetkinä puhetta riittää monista muistakin aiheista kuin kalastuksesta. Todisteena siitä, etteivät puheet ole
pelkkiä ”kalajuttuja”, Parkkistuvan seinällä komeilee kaksi suurta hauen vonkaletta,
sekä kuha, jotka Tauno pyydysti Mouhijärvestä. Myös tarpeellista vertaistukea
saamme ja annamme toinen toisillemme
monissa eri tilanteissa.

Jos olet kiinnostunut kalastuksesta, niin
tervetuloa mukaan kerhoomme.
Siiri Vilén 040 734 8251

Liikunta on tärkeää jokaiselle Parkinsonin
tautia sairastavalle, kalastus- harrastus
tarjoaa sitäkin. Jäsenmäärä kerhossam-
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Kokemuksia Parkkispäivytyksestä
Tampereen Parkinson yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat sitoutuneet tammi-toukokuulla ja syys-joulukuulla päivystämään Parkkistuvalla
Satakunnankadulla joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas tiistai klo 13.00 –
16.00.
Minulla on kokemusta päivystyksestä reilun parin vuoden ajalta. Saapuminen Orivedeltä omalla autolla Tampereelle raitsikkatyömaita kiertäen Satakunnankadulle
sujuu juohevasti, kun poistuu Rantatieltä
Lapinniemen liittymässä ja suuntaa paloaseman kohdalle. Parkinson-yhdistyksellä
on taloyhtiön pihassa oma pysäköintiruutu, se on hyvä juttu.
Parkkistuvalle ensi kertaa mennessäni päivystämään, tuli tollikko, kun olin saanut
väärän avaimen Soitto puheenjohtaja Osmolle ja hän ”kiisi salamana” paikalle Armonkalliolta oikean avaimen kanssa.
Ennen ovien avaamista pitää vähän voimailla ja kantaa portaille esteettömyyden
turvaava luiska.. Taloyhtiölle on tehty esitys kiinteän luiskan rakentamisesta. Kumpikohan on ensin tehty, luiska vai Tampereen raitsikka?
Mielestäni parkkispäivystyksessä tärkein
tavoite on: vertaistuen antaminen omaisena tiedon muodossa, kun henkilö on saanut Parkinson-sairauden diagnoosin. On
selvästi havaittavissa, että osa on tavallaan
valmistautunut ja diagnoosin saatuaan ottaa asian realistisesti vastaan. Osalle asia
vaatii edelleen pohdintaa ja sen hyväksymistä.
Tietoa kysellään useimmiten Parkinson-yhdistyksen toiminnasta ja sen tarjoamista palveluista.
Meillähän on tarjota runsaasti aineistoa
yhdistyksestä ja Parkinson-sairaudesta.
Useat ovat jo asian tiimoilta vierailleet netissä. Mutta tärkeänä nähdään yhdistyksen

Parkkistuvan päivystysständi.
Kuva: Osmo Kaikuvuo.
tarjoama tieto päivystyspäivinä. Tarvittaessa olen luvannut, että asiaa selvitetään
ja toimistolta tulee tarvittavaa tietoa.
Tietoa olen saanut antaa myös vammaispalvelulain mukaisista palveluista, jotka
järjestää Tampereen kaupunki. Kävijöiden
kanssa on keskusteltu muistakin asioista ja
joskus on löytynyt yhteisiä tuttujakin.
Päivystysaikoina kävijöitä keskimäärin
1-2 ja jokunen puhelukin on tullut. Päivystyksen yhteydessä on myös saatu yhdistykselle uusia jäseniä. On myyty mm.
liukulakanoita.
Vielä päiväkirjamerkinnät tilastointia varten ja pieni voimailuhetki, kun kannan
luiskan sisälle. Sitten ovet säppiin ja auton
nokka kohti Orivettä. Toivottavasti olen
pystynyt tälläkin kertaa antamaan vertaistukea ja tietoa Parkinson-sairaille ja -omaisille.
Kari Rannanautio
Orivesi
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Oriveden kerhon miesryhmä Topin tallilla.

Neljä viikkoa koekaniinina
UKK- instituutti yhdessä Parkinsonliiton ja
muutaman muun sairausliiton kanssa kutsui koekäyttämään älypuhelinsovellusta,
jolla kartoitettiin henkilön liikkumistasoja,
onko se kevyttä, rasittavaa, askelten määrää, unenlaatua, sen syvyyttä, rauhattomuutta ja määrää - sitä onko sovelluksesta
apua henkilölle.

Nyt saamani tiedon mukaan hyvää unta
tulee tarpeeksi. Jos ja kun se jää vajaaksi
tunnet väsymystä, asia on ok.
Eipä tuosta vaivaa ollut olla koekaniinina. Ruokavaliota ei tarvinnut muuttaa,
entisellä työpaikalla jotkut sanoivat heillä
olevan salainen sopimus kaniinin kanssa,
ravintoon se liittyi.

’Veikko, on aika jaloitella’, tuli viesti laitteesta, jos olin liikaa istuskellut, liikaa ja Veikko Hämäläinen
liikaa. Kukin määrää itse tavoitetasonsa,
joiden toteutumista saattoi seurata sovelluksen näytöltä. Puhelimen lisäksi oli
vyötärölle kiinnitettävä lähetinnappi, joka
nukkumisen ajaksi siirrettiin ranteeseen
rannekkeen avulla. Lähetinnapin vyötärökiinnittämisessä taitaa olla eniten kehittämistä.
Uneni laadusta olenkin ollut huolissani.
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Anja Ikosen kuvataidenäyttely Parkkistuvalla
Anjan kuvataidenäyttely avattiin virallisesti 17.11. kello 15.00. Nautimme samalla glögiä ja pientä purtavaa. Anja kertoi
taulujensa luomisprosessista sekä koko
urastaan, joka on alkanut jo 1970-luvulla.
Hän on opiskellut Lahden Taideinstituutissa 1976-79. Nykyisin hän maalaa lähes
kokonaan abstrakteja maalauksia. Hän on
myös tehnyt tilattuja muotokuvamaalauksia mm. useista professoreista, esimerkiksi Kari Neilimosta. Hänen maalaamansa
muotokuva varatuomari Allan Kuusistosta on myös Mannerheimin ja Svinhufvudin muotokuvien joukossa Tampereen
Suomalaisella klubilla.
Anja Ikonen on toiminut myös Pohjois-Karjalan läänintaiteilijana 1980-1982.
Kuvataiteen opetustyössä hän on toiminut
1980-2011 mm. Imatran taidekoulussa, Joensuun kesäyliopistossa,
Akvarellikurssi Pärnussa Virossa.
Pirkanmaalla hän on opettanut Tampereen, Lempäälän ja Ahjolan opistoissa. Tampereen kaupungin kokoelmissakin on Anjan maalauksia.

Anja Ikosen maalaus vuodelta
1979. Kuva: Osmo Kaikuvuo.

Anja Ikosen maalauksia on siis nähtävänä Parkkistuvalla. Näyttelyssä
maalaukset vaihtuvat, joten sinulla
on sopivin väliajoin uutta nähtävää.
Tervetuloa!

Anja Ikosen maalaus vuodelta 2008.
Kuva: Osmo Kaikuvuo.

Anja Ikosen näyttelyn antia. Kuva: Osmo Kaikuvuo.
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Tilkkutyötaidetta
Raija Vastamaa piti tilkkutöidensä näyttelyn Lempäälän Kotokampuksella 1.14.9.2019. Kyseessä oli entinen Ehtookoto,
jossa näyttely sijaitsi suuressa salissa. Salin
kaikille seinille oli ripustettu Raijan töitä.
Ensiksi huomio kiinnittyi upeisiin, isoihin
sängynpeittoihin, joita oli kuusi kappaletta. Yhtä sängynpeittoa ympäröi komea
reunus. Peiton sisäosa oli tehty ensin yhtä
pariskuntaa varten. Kun he muutaman
vuoden kuluttua ostivat isomman parisängyn, jäi peitto liian pieneksi. He eivät halunneet luopua peitosta. Raija ratkaisi ongelman hienolla tavalla.
Näyttelyssä oli myös seinävaatteita. Raija
on kehittänyt lasitöistä tunnettua Tiffany
–tekniikkaa tilkkutöihin sopivaksi. Tästä
olivat esimerkkinä mielikuvitusperhoset.

Mielikuvitusperhosia Tiffanytekniikalla. Kuva: Irma Virjo.
on käyttänyt esimerkiksi sukupuissa. Hän
on myös siirtänyt joidenkin tunnettujen
rakennusten kuvia kankaalle ja rakentanut
ympärille tilkkutyöreunukset.

Raija on löytänyt amerikkalaisten kehittämän menetelmän, jolla hän saa valokuvia
siirretyksi kankaalle. Tätä tekniikkaa hän

Taiteilija ja sängynpeitot. Kuva: Irma Virjo.
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Raija Vastamaa on pitkään toiminut Tampereen Parkinson-yhdistyksen Lempäälän
toimintaryhmän vetäjänä. Raija on myös
yhdistyksen hallituksen jäsen. Raija on
toiminut 36 vuotta tekstiilityön ohjaajana
kansalaisopistossa. Ei siis ihme, että käden
taidot ja taiteellinen silmä ovat kehittyneet.
Raijan töitä olemme saaneet aikaisemmin
ihailla eri yhteyksissä Parkkistuvalla. Nyt
tuotoksena oli tämä hieno näyttely.
Irma Virjo

Seinävaate. Kuva: Irma Virjo.

Raija, sukupuu ja maisema. Kuva: Irma Virjo.
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Vertaistuenpäivänä

Uni

Lokakuun 17. päivänä vietettiin vertaistukipäivää. Keskeisin vertaistukikohtani
on oma Parkinson-kerho. Toisena tulee
Parkkistupa ja kolmantena on liitto. Vertaistuki on ainutlaatuista. Parasta siinä on
keskustelu. Kuvassa Valkeakosken seudun Parkinson-kerho kävi Torikeskukseen muuttaneessa kirjastossa.

Tutkittu on unen laatu
siitä dokumentti saatu.
Letkut nenään, laite rintaan,
johdot tiedon välittää
epäselväksi ei mitään jää.
Sanovat, on unen laatu
äänekästä elämää,
nukkuessa ei sitä tiedä
eikä mitään mieleen jää.

Veikko Hämäläinen

Lähdettiin siis laitteen hakuun
jotta saatais tieto tarkka.
Koneen muisti rekisteröi
ja antaa siitä takuun,
ei enää uskoa voi satuun.
Matti Hakanpää

Kiitokset vertaistuesta.
Kuva: Veikko Hämäläinen.

Valkeakosken kerhon väkeä tutustumassa uuteen kirjastoon.
Kuva: Veikko Hämäläinen.
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Hymyillään
Upporikas arabisulttaani halusi näyttää rikkauttaan hankkimalla epätavallisia
asioita: tiikerin, amfibioauton, tähtitornin
jne. Sitten hän keksi jotain, mitä ei taatusti
ollut naapurisulttaaneilla – jäänmurtajan!
Kaiken piti olla mahdollisimman ylellistä,
joten hän halusi välttämättä saunan seinät
ja lattiat marmorista, ikkunat kristallista ja
lauteet kuparista!

sinööri neuvoi, että siipiin piti tehdä jono
pieniä reikiä. Amerikkalaiset epäilivät
asiaa suuresti, mutta päättivät kuitenkin
kokeilla sitä – ja homma toimi! He utelivat suomalaiselta, mistä tämä oli keksinyt
moisen seikan. ’No, meillä on wc-paperia,
joka ei katkea koskaan siitä mistä pitäisi,
siis reikäjonon kohdalta!’ kuului vastaus.
Vanha täti mietti joulun alla lahjojen
hankkimista koko laajalle suvulle. Hän
ajatteli väsyneesti, ettei millään keksi jokaiselle mieluista lahjaa eikä jaksa juosta
kaupoissa. Hän päättikin antaa rahaa, jotta
jokainen voisi ostaa itselleen mieleisensä
lahjan. Hän kirjoitti jouluisiin kortteihin
kauniilla käsialallaan ’Tänä vuonna saatkin ostaa lahjasi itse!’ Hän sujautti kortit
kuoriin ja liimasi kuoret kiinni - ja unohti
laittaa kuoriin setelit!

Kekkonen oli Moskovassa Breznevin
vieraana. He keskustelivat, kuinka Moskovan kaupunkikuva oli siistiytynyt, kun
humalikkoja ei enää näkynyt. Kekkonen
tosin toi esille epäluulonsa asiasta, johon
Breznev totesi, että jos Kekkonen näkee
humalaisia kaupungilla, tämä saa vaikka
ampua nämä. Seuraavan päivän lehdessä
oli suuri otsikko: ’Neljä suomalaista turistia ammuttu teloitustyyliin.’
Huutokaupan meklari halusi hiljaisuuden huutokauppasaliin, jotta voisi aloittaa
kaupanteon. Hän komensi ykskantaan:
’Olkaa kaikki hiljaa! Huutakaa!’

Pienten puheita
Isä palautti tyhjiä kaljapulloja, taakse oli
kertynyt jo jonkin verran jonoa. Isä tulosti
kuittia palautusautomaatista, kun Tytti 4
v. nohevana tyttönä tokaisi isälle kovaan
ääneen: ’Sun pitäis juoda enemmän kaljaa,
niin saisit enemmän rahaa.’

Amerikkalaisilla oli ongelmia lentokoneitten rakentamisessa, koneitten siivet
kun tuppasivat murtumaan ja katkeamaan
siiventyvestä nousussa. Suomalainen in-

Olimme automatkalla ja pysähdyimme
huoltoasemalle, jonka parkkipaikalla oli
joukko miehiä moottoripyörineen nahkaliivit päällä. 2-vuotias Jaakko hihkaisi
kovaan ääneen kulkiessamme heidän ohitseen: ’Katsokaa, sedillä on hienot mopot!’ Setiä ei naurattanut yhtään…
Olin 4-vuotiaan Leevin kanssa kirkossa
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’Sade on Jumalan itkua ja syksyllä sillä on paljon murheita,’ totesi Aino 5v. katsellessaan
ikkunasta sateenharmaata pihamaata.

rippikoulun konfirmaatiossa. Rippilapset
tulivat sisään kirkkoon valkoisissa puvuissaan. Poika katseli heitä pitkään hiljaa ja
kysyi sitten: ’Onkos nuo kaikki Jeesuksia ja
Jumalia?’
’Sä olet ihana etkä edes haise pahalta’, sanoi
Santeri 3 v. mummille istuessaan tämän
sylissä.

Apuja arkeen
Köysitikkaat ylösnousemisen avuksi
Kätevä apuväline, jonka avulla istumaan nouseminen
makuulta helpottuu. Tikkaissa neljä puolaa. Leveys
19 cm, kokonaispaino 236 g ja kokonaispituus 3,20 m.
Sidotaan sängyn jalkopäähän.

Jalannostin
Tukevasta nauhasta valmistettu apuväline jalan itsenäiseen nostamiseen lattialta pyörätuoliin tai sänkyyn ja takaisin.
Nauha vahvistettu muovilastalla. Jalkaterän aukko on kolmion
muotoon taivutettu, jolloin jalka on helppo pujottaa. Pituus 91
cm, paino 120 g.

Siirto- ja talutusvyö, koot S, M, L
Vyötä käytetään erilaisissa siirroissa. Se voi olla
joko hoitajan tai siirrettävän vyötäröllä.
Vöiden sisäpinta on miellyttävän pehmeää polyesteri-samettia, joten se soveltuu käytettäväksi myös
ohuen vaatetuksen kanssa tai paljaalla iholla. Talutusvyöt pysyvät hyvin paikallaan ja niissä on useita otekahvoja pysty- ja vaakasuunnassa.
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Hoitotahto
Hoitotahdon tarkoitus

laatijan kelpoisuudesta. Vuodesta 2015
alkaen on ollut mahdollista tallentaa hoitotahto myös sähköisessä muodossa Omakanta-järjestelmään, missä se on monien
yksityisten ja julkisten terveydenhuollon
toimintayksiköiden käytettävissä.

Hoitotahdolla tarkoitetaan potilaan tahdonilmaisua tulevasta hoidostaan. Hoitotahto laaditaan, jotta hoitoa osataan antaa
potilaan toiveiden mukaisesti potilaan
ollessa kykenemätön osallistumaan hoitoratkaisuihin esimerkiksi tajuttomuuden,
vakavan muistisairauden tai muun vastaavan syyn takia.

Hoitotahto sitoo lääkäreitä sekä muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Hoitotahdosta voidaan poiketa ainoastaan
silloin, kun on perusteltu syy uskoa, että
potilaan tahto on myöhemmin muuttunut
tai potilas on hoitotahtoa laatiessaan ymmärtänyt väärin esimerkiksi oman terveydentilansa, sairautensa tai hoidon sisällön.
Toiveet voivat koskea muitakin hoitoon
liittyviä asioita kuin vain lääketieteellisiä
tai sairaanhoidollisia kysymyksiä.

Pätevä hoitotahto on siis laadittu siten,
että potilas on hoitotahtoa laatiessaan käsittänyt, mikä hoitotahdon sisältö on ja
millaisia vaikutuksia hoitotahdon noudattamisella voi olla. Oman hoitotahtonsa
pätevyyttä voi pyrkiä varmistelemaan laatimalla hoitotahdon jo hyvissä ajoin – silloin, kun sairaus ei ole vielä vaikuttanut
päätöksentekokykyyn. Hoitotahdon pätevyyttä voi pyrkiä todistamaan liittämällä
hoitotahtoon lääkärin lausunnon, jossa
lääkäri esittää näkemyksensä hoitotahdon

Asiasta lisää netistä
Minilexissä: shorturl.at/kyzN9 ja
Terveyskirjastossa: shorturl.at/suFTU

Hoitotahtoni (esimerkki)
Seuraavat rastitetut (X) kohdat ilmaisevat tahtoni, jos fyysinen tilani huononee niin, että
tarvitsen lääketieteellistä hoitoa.
Täydellinen nimi:

_______________________________________

Sosiaaliturvatunnus:

_________________________________________

Olen laatinut tämän hoitotahdon siltä varalta, että olen toimintakykyäni heikentävän
sairauden vuoksi kykenemätön ymmärtämään ja tekemään päätöksiä lääketieteellistä
hoitoani ja hoivaani koskevissa asioissa.
SITOVAT TAHDONILMAUKSENI
Osa A: Päätösten tekeminen puolestani:
1. Sijaispäättäjän nimeäminen: nimeän seuraavan henkilön/henkilöt tekemään puolestani hoitoani koskevat ratkaisut (kysymykseen tulee omainen, läheinen tai ystävä, johon
luotan ja jonka kanssa olen keskustellut hoitotahdostani). Nimeämäni henkilö/henkilöt
ovat oikeutettuja tekemään hoitoani koskevat ratkaisut niiltä osin kuin selkeä hoitotahtoni ei ilmene tästä asiakirjasta
2. Potilasasiakirjojen luovuttaminen nimeämälleni henkilölle/henkilöille
Edellä kohdassa 1 mainitulla henkilöllä/henkilöillä on oikeus saada potilasasiakirjani
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nähtäväkseen hoitoani koskevien ratkaisujen tekemiseen. Edellä kohdassa 1 mainitulla henkilöllä/henkilöillä on oikeus
saada suullisesti tietoja potilasasiakirjoissa
olevista tiedoistani.

(X)
Minua ei saa elvyttää, jos se lääketieteellisesti arvioiden johtaisi kuolemani
ja kärsimysteni pitkittämiseen.
(X)
Päätettäessä hoidostani pidän tärkeämpänä elämäni laadun varmistamista kuin pitkittämistä. Minulle on tämän
vuoksi annettava riittävä oireenmukainen
hoito (esimerkiksi kipulääkitys) riippumatta sen vaikutuksesta elinaikani pituuteen. Sallin lääkäreiden toimivan henkilökohtaisten etujeni mukaisesti parhaaksi
katsomallaan tavalla, jos sairauteni hoidon
suhteen on hoitotahdon laatimisen jälkeen
tapahtunut lääketieteellistä kehitystä (josta en ole tietoinen), ja jonka johdosta lopulliset toivomukseni saattaisivat poiketa
tässä hoitotahdossa ilmaistuista toiveesta.

3. Tietojen ilmaiseminen läheisilleni
(X) Haluan, että edellä mainitun sijaispäättäjän/-jien lisäksi ammattihenkilöt
kertovat tarpeelliseksi katsomansa tiedot
(olinpaikkaani, sairauttani ja sen hetkistä
vointiani koskevia tietoja jne.) seuraaville
läheisilleni: poikani Kalle Meikäläinen ja
tyttäreni Lissu Meikäläinen.
Osa B: Elämän loppuvaiheeseen liittyvät
päätökset elämäni pitkittämiseksi:
(X)
Haluan, että minut pidetään hengissä niin pitkään kuin se on kohtuudella
mahdollista käyttämällä hyväksi kaikkia
saatavilla olevia lääketieteellisiä hoitokeinoja.

jatkuu sivulla 18

Yhdistyksen pikkujouluissa oli 40 parkkislaista. Ruoka oli hyvää ja maittavaa.
Ohjelmaakin riitti. Kuva: Osmo Kaikuvuo.
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Yhdistyksen tapahtumia talvella 2020
Hallitus

Juhlat, kokoukset yms.

Huutis

Läheisten iltaryhmä

ke 15.1. klo 12‐

Viikko 15 Parkinsonviikko

30.1. klo 14‐

9.1. klo 17‐

27.2. klo 14‐

6.2. klo 17‐

ke 12.2. klo 12‐
ke 11.3. klo 12‐
ke 15.4. klo 12‐
ke 13.5. klo 12‐

ma 6.4. klo 17‐
vuosikokous
ti 7.4.
Yhteisötanssiryhmä
esiintyy, paikka?
ke 8.4. kävelytapahtuma
14‐

26.3. klo 14‐
30.4. klo 14‐
28.5. klo 14‐

5.3. klo 17‐
2.4. klo 17‐
7.5. klo 17‐

Parkkistupa

Parkkistupa

Parkkistupa
Liikunta

Parkkistupa

Keilailu, TPB

Kuntosali

Pelkkis + kuntosali

Salijumppa

Ma klo 9‐10

To 16.30‐17.30 alkaa 9.1.
ja viimeinen 23.4.

Ti 10‐12

Pe 13.15‐14.45 alkaa
10.1. ja päättyy 24.4.

Ratina (omatoiminen)

Ruotulan tenniskeskus

Ratina (ohjattu)

Jämsä
Kerhokokoontuminen
kuukauden toinen
keskiviikko 13.30‐15.30

Orivesi
Kuukausikerho, joka
kuukauden toinen tiistai
klo 13

S

j

to klo 9‐10

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

Mänttä
Ma klo 13.00
Keppijumppa ja boccia

Bingo joka kuukauden
viimeinen perjantai.

lu

Uinti kerran viikossa

*

*
t

Aurinkorinne

Kaupungintalon
kerhotilat

Mottilantie 2
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Länskä

Karaoke

Konkarit, omaisten
päiväryhmä

Peli‐illat (tietovisa, bingo)

Siimanravistajat

Joka toinen keskiviikko

28.11. teatteri

Joka toinen keskiviikko

14.1. klo 15‐

Pelit klo 16‐17

11.2. klo 15‐

Tietovisa n. klo 17

10.3. klo 15‐

Bingo n. klo 17.45

14.4. klo 15‐

17‐19.30

17.12. pikkujoululounas
8.1., 28.1. klo 13‐
11.2., 25.2. klo 13‐
10.3., 24.3. klo 13‐
lisää tietoa Parkkis
Mansesta 1/2020

Parkkistupa

Vesijumppa

12.5. klo 15‐

Parkkistupa

Parkkistupa

Nokian toimintaryhmä

Yhteisötanssi

Su 13‐14.15 alkaa 12.1. ja
viimeinen 26.4.
Kokoontuminen joka
Tiistaisin klo 14.15‐15.15
Pääsiäisenä ja Vapun
kuukauden toinen ma klo
4.2., 11.2., 18.2., 3.3.,
jälkeisenä sunnuntaina ei
13
10.3., 17.3., 24.3. ja 31.3.
ole vesijumppaa.

Parkkistupa
Tampere Nuoret
Parkkikset

Tapahtumista infotaan
nettisivuilla:
http://trenuoret.suntuubi.com/

Tiistaisin klo 15.30‐16.45
7.4., 14.4., 5.5. ja 12.5.
Tiistai klo 16‐17.15 21.4.
Tiistai klo 16.30‐17.45
28.4.

Validia‐talo, Ritakatu 7

SPR:n tila

Liikelaituri

Riihimäki

Sastamala
Kokoontuminen
kuukauden viimeinen
torstai

Valkeakoski
Kokoontumiset
kuukauden 2. perjantai
klo 12‐18

Paikka ei tiedossa

Valtakatu 20, entinen
musiikkikirjasto

* Yhteinen lounas
Parkinson‐viikolla

Virrat , Pohjois‐Häme
Kokoontumiset tiistaisin
viikoittain

* Kevätretki
uontopolulle ja nuotiolle
(Riutta/Hatlamminsuo)

* Kesäretki rantasaunalle
kesä‐/heinäkuussa

* Teatteriretki Riihimäen
teatteriin/Nuorisoteatteri
in tai vastaava
kulttuuritapahtuma
*
Seurakunta‐talon
kokoushuone
Temppelikatu 9 A 3. krs
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Virtain liikuntahalli

tua hoitoni ja hoivani suunnitteluun. Juhlapyhät, erityisesti
joulu ja pääsiäinen traditioineen
ovat minulle tärkeitä. Toivon
voivani viettää niitä läheisteni
kanssa. Ollessani laitoshoidossa
toivon, että yksityisyyttäni kunnioitetaan.
2. Toivon, että seuraavia ajatuksiani hoitopaikkani valinnasta
ja annettavan hoidon sisällöstä
huomioidaan hoidossani (esimerkiksi ajatuksiani kotihoidosta ja laitoshoidosta, toiveitani hoitopaikasta ja huoneeni
Pikkujouluissa oli hauskaa, niin myös puheenjohtakalustamisesta, turvallisuuteen
jalla ja vaimollansa. Kuva: Anne Rosengren.
liittyvän teknologian (turvaLisäksi tahdon, että:
(x)
Jos koen selkeästi havaittavissa liivit, lepositeet) käytöstä hoidossani):
olevaa kipua erilaisiin kokeisiin ja hoitoi- Haluan asua kotona tai kodinomaisissa
hin (esim. verikokeet) sairauteni loppu- oloissa niin kauan kuin se on turvallista.
vaiheessa, toivon, että vain välttämätön Turvallisuuteni takaamiseksi kotiini saa
tehdään, jos sillä on tilani korjautumiseksi asentaa kaikki mahdolliset teknologiset
apuvälineet. Jos joudun laitoshoitoon, toiselkeät perusteet.
von pääseväni mahdollisimman virikkeel(X)
Vaikeiden oireiden ja kipujen liseen, kodinomaiseen paikkaan. Tämän
poistamiseksi minua tulee lääkitä ja hoitaa toiveen toteutumiseksi saa käyttää omaisairauden loppuvaiheessakin (murtumat, suuttani, jos se on tarpeen. Laitospaikaspaikalliset infektiot jne.).
sani kalustuksen tulee olla kodinomainen,
(X)
Jos olen pitkäaikaisessa tiedotto- mutta selkeä. Omat tavarat ovat minulle
massa tilassa eikä toipumiseni ole enää tärkeitä, etenkin valokuvat. Haluan ottodennäköistä, toivon, ettei kärsimyksiäni taa tavaroitani ja huonekalujani mukaani
pitkitetä hengityskoneen ja syöttöletkun laitokseen. Haluan myös TV:n ja radion
omaan huoneeseeni, jos se on ko. laitokturvin.
sessa mahdollista. Minua saa valvoa tekOsa C: Yleiset hoivaan liittyvät toiveeni
nologiaa hyväksi käyttäen. En halua sito1. Toivon, että elämänarvojani kunnioi- mista, en myöskään lääkkein sitomista.
tetaan hoidossani (esim. suhteeni uskon- 3. Lisäksi toivon seuraavaa: Mielipiteeni
toon, juhlapyhiin ja haluni osallistua har- asioista saattaa muuttua sairauteni edetestaustilaisuuksiin sekä yksin olemiseen ja sä. Jos selkeästi ilmoitan mielipiteeni muuyksityisyyteni suojaan liittyviä näkemyk- toksesta, tai jos se on muulla tavoin havaitsiäni): perhe (puoliso, lapset ja lapsenlap- tavissa, toivon, että perheeni hyväksyy
set) on minulle tärkeä. Toivon, että tämä muuttuneet näkemykseni. Toiveenani siis
huomioidaan hoidossani myös laitoshoi- on, että myös sairaana ollessani ilmaisedon aikana. Haluan myös, että perheelleni maani tahtoa pyritään kunnioittamaan, jos
annetaan todellinen mahdollisuus osallis- se ei johda selkeästi omien etujeni vastai-
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seen lopputulokseen. Jos kysymys on hoitosuostumuksen antamisesta tai omaisuuteni käyttämisestä, edellyttää muuttuneen
mielipiteeni noudattaminen toki sitä, että
ymmärrän riittävällä tavalla päätöksenteon luonteen ja seuraukset. Toivon myös,
että laitoshoidon aikana hoitajat kuulostelevat tarkasti mahdollisesti muuttuvia
toiveitani. Jos muuttuneesta toiveestani on
epäselvyyttä, toivon, että päätöksen puolestani tekee poikani Kalle Meikäläinen
tämän hoitotahdon nojalla. Lisäksi toivon,
että mielipidettäni tiedustellaan (jos se on
mahdollista) minua koskevassa päätöksenteossa, ja että minulle kerrotaan aina
etukäteen, mitä minulle on suunniteltu
hoidon ja/tai hoivan osalta. Informaatiota
tulee antaa siten, että minä ymmärrän sen
sisällön mahdollisimman hyvin.

dollisuuksien mukaan seuraava henkilö
määrätään edunvalvojakseni:
Osa E: Lääketieteellisiin tutkimuksiin osallistuminen:
1. Jos läheiseni joutuvat tekemään puolestani päätöksen lääketieteellisiin tutkimuksiin osallistumisesta, toivon, että seuraavia
tahdonilmaisujani kunnioitetaan päätöstä
tehtäessä (lain mukaan vajaakykyisen aikuisen lääketieteellisiin tutkimuksiin tulee
saada omaisten tai edunvalvojan kirjallinen suostumus.) Seuraavat rastitetut (x)
kohdat ilmaisevat tahtoni:
(X)
Haluan osallistua lääketieteellisiin
tutkimuksiin, jos niistä aiheutuu minulle
todennäköistä henkilökohtaista hyötyä.
(X)
Haluan osallistua lääketieteellisiin
tutkimuksiin, vaikka niistä ei olisikaan todennäköistä henkilökohtaista hyötyä edellyttäen, että muut terveydentilaltaan ja/tai
iältään samaan ryhmään kuuluvat voisivat
todennäköisesti hyötyä niistä.

Osa D: Taloudellisiin asioihin liittyvät toiveet
1. Toivon, että seuraavat näkemykseni huomioidaan taloudellisten asioideni hoidossa (esimerkiksi näkemyksiäni varallisuuteni käytöstä minulle parhaan mahdollisen
hoidon ja hoivan saamiseksi, kulutustottumuksiini liittyviä seikkoja): Olen tottunut
käyttämään rahaa itselleni tärkeisiin asioihin. Nautin ostosten tekemisestä ja toisinaan taloudellinen tilanteeni jopa hieman
kärsii siitä. Haluan vastaisuudessakin, että
omaisuuttani käytetään minun hyväkseni.
Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että varallisuuttani saa ja tulee käyttää minulle parhaan mahdollisimman hoidon saamiseen.
Haluan myös tehdä totuttuja asioita: käydä säännöllisesti kampaajalla ja parturissa,
jalka- ja käsihoidoissa ja hierojalla. Olen jo
vuosikymmeniä matkustanut ulkomaille
vähintään kerran vuodessa. Jatkossakin
haluan matkustella, jos kuntoni sallii ja jos
nautin siitä vielä. Jos tarve vaatii ja rahani
riittävät, maksan mielelläni matkan.

(X)
Haluan osallistua muihin tutkimuksiin (esimerkiksi psykologisiin kokeisiin, havaintotutkimuksiin, tilastollisiin
tutkimuksiin).
(X)
En halua osallistua lääketieteellisiin tutkimuksiin.
Päivämäärä: __________________________
Allekirjoitus:

_______________________

Todistajat nimen selvennyksineen:
Olen muuttanut hoitotahtoani (muutokset
liitteenä olevalla lisäsivulla)
Päivämäärä
Allekirjoitus __________________________
Olen keskustellut hoitotahdostani seuraavien henkilöiden kanssa:

2. Jos minulle haetaan holhoustoimilain
mukaista edunvalvojaa, toivon, että mah-
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Millaiseen pysäköintiin invalupa oikeuttaa?
Vammaisen pysäköintiluvalla saa ajoneuvon pysäköidä:
• maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta
• alueelle, missä pysäköinti on muutoin kielletty pysäköinti kielletty -merkillä
• sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein
rajoitettu, rajoitusta pitemmäksi ajaksi.
Yksityisellä alueella pysäköintilupa ei oikeuta poikkeavaan pysäköintiin ellei siihen
ole osoitettu paikkaa.
Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi
sijoitettava näkyvään paikkaan tuulilasin
sisäpuolelle.
Maksulliselle pysäköintipaikalle maksua
suorittamatta saa vammaisen matkustajan ottamista ja jättämistä varten pysäyttää
pysäköimään esim. jalkakäytävälle tai
myös taksin ja invataksin.
pyörätielle tai olemaan noudattamatta
Milloin pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, pysähtyminen kielletty -liikennemerkkiä.
ajoneuvo on poliisin kehotuksesta siirret- Myöskään kävelykadulla pysäköintiä ei
tävä tämän osoittamaan sopivaan paik- sallita, eikä ”maastopysäköintiä”, eli kaukaan.
punkialueella kaikkien neljän pyörän on
Vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta oltava asfaltilla.

Edunvalvontavaltuutuksesta
Edunvalvontavaltuutus on valtuutus,
jonka valtuuttaja on määrännyt tulemaan
voimaan siinä tapauksessa, että hän tulee
sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai
muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.
se. Valtuutetun tulee hakea maistraatin
vahvistusta valtakirjalle silloin, kun valtuuttajan terveydentila on heikentynyt
huomattavassa määrin. Maistraatti edellyttää lääkärintodistuksen esittämistä valtuuttajan terveydentilan selvittämiseksi.

Edunvalvontavaltuutuksen edustus perustuu valtuuttajan omaan tahdonilmaisuun ja valtuuttajan tekemään edunvalvontavaltakirjaan. Valtuuttaja määrittelee
itse valtakirjassa kuka hänen asioitaan
tulee hoitamaan sairastapauksen tai muun
vastaavan tapauksen sattuessa.
Edunvalvontavaltakirjan laissa määriteltyjen muotovaatimusten noudattaminen on
tärkeää valtakirjan pätevyyden kannalta.
Edunvalvontavaltakirjan voimaantulemiseksi on maistraatin ensin vahvistettava

Edunvalvontavaltakirjaa voidaan tarvittaessa muuttaa.
Edunvalvontavaltakirja kannattaa aina
tehdä ajoissa, koska terveydentilan muutoksia ei voida ennalta tietää.
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EDUNVALVONTAVALTUUTUS (esimerkki)
VALTUUTTAJA

Matti Matias Mattinen (synt. xx.xx.xxxx)
Matinkatu 9
00000 MATTILA

VALTUUTETTU

Saila Saija Sailanen (synt. xx.xx.xxxx)
Sailankuja 4
00000 SAILALA

TOISSIJAINEN VALTUUTETTU
Raimo Rami Raimonen (synt. xx.xx.xxxx)
Toissijainen valtuutettu tulee Saila Sailasen tilalle siinä tapauksessa, että Sailanen ei
ota tehtävää vastaan.
VARAVALTUUTETTU

Raimo Rami Raimonen)
Varavaltuutettu tulee Saila Sailasen sijaan siinä tapauksessa, että valtuutettu on
tilapäisesti esteellinen hoitamaan tehtävää.

VALTUUTUS

Valtuutan valtuutetun edustamaan minua, omaisuuttani ja talouttani koskevissa
asioissa sekä sellaisissa henkilöäni koskevissa asioissa, joiden merkitystä en kykene
ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta tulee käyttää.
Valtuutus koskee kaikkea omaisuuttani.
Määrään, että valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että tulen sairauden,
henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun
vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistani.

TOIMIOHJEET

Valtuutettu ei saa puolestani antaa suostumusta keinotekoiseen elintoimintojen
ylläpitävien hoitojen käyttämiseen, ellei ole ilmeisiä syitä uskoa, että tilani
korjaantuu.
Mattila xx.xx.xxxx
Matti Mattinen

TODISTUSLAUSELMA

Samanaikaisesti läsnä olleina esteettöminä todistajina vakuutamme, että Matti
Mattinen, jonka henkilöllisyyden olemme tarkistaneet, on omakätisesti
allekirjoittanut edunvalvontavaltakirjan. Toteamme, että Matti Mattinen on tehnyt
valtakirjan vapaasta tahdostaan ja että hän on ymmärtänyt sen merkityksen.
Mattila xx.xx.xxxx
Jorma Jormanen (synt. xx.xx.xxxx)
Tampere
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Raija Raijanen (synt. xx.xx.xxxx)
Tampere

Ajatuksia
Kuuluisia viimeisiä sanoja

Sananselityksiä

”No nämä kevätjäät aina hieman rutisevat,
mutta kyllä ne vielä kestävät…”

Hifistellä
Optimoida tai varustaa jokin systeemi tai
laite yli todellisen tarpeen, yleensä aikaa
tai rahaa tarpeettomasti kuluttaen

”Heh heh, älkää naurattako, olen kaatanut
puita työkseni jo 16 vuotta ja pystyn kaatamaan tämän järeän kuusen tarkalleen siihen
suuntaan mihin haluan!”

Cayennepippuri, sarviapila, kardemumma ja
neljä muuta maustetta meni jo hifistelyn puolelle.

”Kato ny, mitä mä sanoin?! Ei tää hevonen
potki, kunhan osaa vaan käsitellä sitä oik-”

Ruokaruoka,
jne..

”V..tu te Helvetin Enkelit ootte kaikki homoja
jätkiä!”

postiposti,

juostajuosta

Toistosana korostaa sanan merkitystä.
Yleinen toistosana on esimerkiksi ruokaruoka, jolla tarkoitetaan kunnollista ateriaa verrattuna kevyempiin eväisiin: ”Jos
et haluu jotain ihan ruokaruokaa niin pienet
naposteltavat vois kans toimii hyvin.” Postiposti tarkoittaa oikeata postitoimipaikkaa, ei mitään asiamiespostia.

”Tämä on luultavasti vain harjoitus.”
”Aina on tehty näin!”
”Ohjeet olisi tietty hyvä olla suomeksikin, mutta eiköhän se näin mene.”

Suomalainen

Suomalainen on sellainen joka vastaa kun ei kysytä,
kysyy kun ei vastata, ei vastaa kun kysytään,
sellainen joka eksyy tieltä, huutaa rannalla,
ja vastarannalla huutaa toinen samanlainen:
metsä raikuu, kaikuu, hongat humajavat.
Tuolta tulee suomalainen ja ähkyy, on tässä ja ähkyy,
tuonne menee ja ähkyy, on kuin löylyssä ja ähkyy,
kun toinen heittää kiukaalle vettä.
Sellaisella suomalaisella on aina kaveri,
koskaan se ei ole yksin ja se kaveri on suomalainen.
Eikä suomalaista erota suomalaisesta mikään,
ei mikään paitsi kuolema ja poliisi.
Jorma Etto
Yliopiston apteekista voi verkossa tilata myös reseptilääkkeitä.
Kotiinkuljetus ei maksa mitään: tilaus toimitetaan perille asiakkaan
antamaan osoitteeseen, vastaanottajan kanssa sovitaan toimitusajankohta. Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta puhelimitse, jätetään vastaanottajalle ilmoitus ja yhteydenottopyyntö toimitusajan sopimiseksi.
Toimitukset kaikkialle Suomeen.
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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!
Ohjattua allasjumppaa. Kuva: Osmo Kaikuvuo.

Heippa huutislaiset!

Karaokea keväällä 2020

Huutikset jatkuvat jälleen keväällä 2020
kerran kuukaudessa. Kaikki mukaan, jotka haluatte pitää huolta puheenne selkeydestä ja kuuluvuudesta.

Suuren suosion tavoittanut karaoke tulee keväällä 2020 joka toinen keskiviikko.
Heikki ja Juha vetävät sitä joko yhdessä
tai erikseen, takuulla taitavasti ja ammattimaisesti. Tuvalla on myös karaoken yhteydessä mahdollisuus pelata Bingoa yksi tai
kaksi kierrosta.

Parkinson tunnetusti tekee puheäänelle
tepposet, hiljentää sitä ja tekee puheesta
vaikeaselkoista. Huutiksesta saat runsaasti
vinkkejä kotiharjoittelua varten. Kaiken lisäksi Huutiksessa saa myös nauraa ja haukotella ihan luvan perästä, siellä on myös
hauskaa. Toki vakavamielisetkin ovat tervetulleita, eiköhän heiltäkin jossain kohtaa
hymy irtoa.

Karaokessa ei tarvitse laulaa yksin, sillä
siellä laulamme myös yhteislauluja. On todistettu, että laulaminen auttaa pitämään
kauemmin äänen kunnossa ja kuuluvana.
Laulu on nimenomaan hyväksi Parkinson-potilaalle, jonka sairaus aiheuttaa äänen hiljentymisen.

Huutista on seuraavasti
kaikki päivät ovat torstaisin kello 14-15.30,
30.1., 27.2., 26.3., 30.4. ja 28.5.

Kannattaa seurata Aamulehden yhdistyspalstaa ja tietysti meidän omaa lehteämme
Parkkis Mansesta, jotta et päästä ohi mahdollisuutta laulaa.

Huutista vetää edelleen innostava innoittaja, erityisopettaja emerita Eija Nieminen.

Ensimmäinen kerta vuoden vaihteen jälkeen on 15.1. ja viimeinen 20.5. Muistathan
kahden viikon välein.

Hokemia kotiharjoitteluun:
Dada, dada, dada, dede, dede, dede, didi,
didi, didi, dodo, dodo, dodo, dudu, dudu,
dudu, dydy, dydy, dydy, dädä, dädä,
dädä, dödö, dödö

Tervetuloa kaikki mukaan!
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Jumpat jatkuvat joulutauon jälkeen
Vesijumppa sunnuntaisin klo 13.00-14.15, alkaa 12.1. ja jatkuu 26.4. saakka.
Salijumppa perjantaisin klo 13.15-14.30, alkaa 10.1. ja jatkuu 24.4. saakka.
Ratinan kuntosali torstaisin klo 16.30-17.30, alkaa 9.1. ja jatkuu 23.4. saakka.
Keilaus jatkuu entiseen malliin ma ja to klo 8.00-9.00 Kaupin keilaradalla.
Tenniskeskus tiistaisin klo 10.00-12.00 on jatkuvasti käytössä.
Hinnat
Vesijumppa 100 € kausi tai 10 € kerta. Salijumppa 100 € kausi tai 10 € kerta.
Vesi- ja salijumpassa 20 € alennus, jos samasta taloudesta osallistuu kaksi henkilöä tai
sama henkilö osallistuu molempiin jumppiin.
Leena jatkaa jumppien vetämistä.
Ratinan kuntosali 30 € kausi tai 5 € kerta. Tenniskeskus 3 € kerta.
Avustajat voivat osallistua ilmaiseksi.
Tule mukaan viihtymään ja saamaan endorfiinipaukut! Olet sen ansainnut.
Kysykää meiltä liikunnasta
Jukka 040 324 3500
Seppo 040 770 1548

Omaisten päiväryhmä

Parkinson-viikolla tapahtuu

Kevät 2020 Parkkistuvalla kello 13.00
8.1., 28.1., 11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 14.4.,
28.4., 12.5., 26.5.
TERVETULOA!
Voit soittaa Tainalle 050 358 9904 tai lähettää sähköpostia
t.pensasmaa@gmail.com
Tapaamisiin!

Viikko 15 on Parkinson-viikko, 11.4. Parkinson-päivä osuu keskelle pääsiäistä,
joten kaikki tapahtumat ovat kolmen päivän sisällä.
Vuosikokous 6.4. klo 17.00 maanantaina
Parkkistuvalla, kahvitarjoilu.
Yhteisötanssiesiintyminen Tampereella
julkisissa tiloissa 7.4. tiistaina.
Parkkiskävely rasteineen 8.4. keskiviikkona kello 14.00. Alku Hämeenpuistossa
”Rummin Jussin” patsaalla ja se päättyy
Parkkistuvalle. Lämmintä mehua on saatavissa tuvalla.
Karaoke alkaa kello 17.00, jossa kajahdutamme laulun kävelyn antamalla innolla.

Läheisten iltaryhmä
Vertaistukiryhmä Parkinsonintautia sairastavien läheisille kokoontuu keväällä
2020 seuraavasti: 9.1., 6.2., 5.3., 2.4. ja 7.5.
klo 17 Parkkistuvalla.
Tervetuloa!
Siiri Vilen 040 7348251

Siimanravistajien kevät
Siimanravistajat kokoontuvat keväällä 2020 seuraavasti: 14.1.,
11.2., 10.3., 14.4. ja 12.5. klo 15 Parkkistuvalla. Uusia kalastuksesta kiinnostuneita kaivattaisiin mukaan.
Tervetuloa! Siiri Vilen 040 734 8251
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Peli-illat
jatkuvat joka toinen keskiviikko klo 16.0019.00.
Pelaaminen alkaa klo 16, tietovisa Parkkistuvan tietoviisaille klo 17.15 ja sen jälkeen
laitetaan bingomylly pyörimään! Mukavat
kysymykset ja kivat palkinnot bingossa.
Tietovisoja ja bingoa voidaan myös pitää
Huutiksessa ja karaokessa.
Peli-iltaa ei ole karaoke-iltoina, jotka ovat
myös joka toinen viikko.

TPB keilaus
Tampereen Parkinson-yhdistyksessä harrastetaan myös keilausta. Lähde kokeilemaan maanantaisin ja torstaisin klo 9-10
Tampereen keilahallille Kauppiin, et kadu.

Anneli Hytönen, Tampereen
Parkinson Bowlingin yhteyshenkilö.
Kuva: Veijo Hytönen.

Yhteyshenkilönä toimii Anneli Hytönen,
puhelin 040 517 9007.

Keilaajat ystävänpäiväkeilauksessa. Kuva: Veijo Hytönen.
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Yhteisötanssia keväällä 2020
Tanssimme jälleen keväällä seuraavasti
tiistaisin

klo 14-15.15

helmikuu

4.2., 11.2., 18.2.,

maaliskuu

3.3., 10.3., 17.3., 24.3. ja 31.3.

huhtikuu

klo 15.30-16.45 7.4. ja 14.4. - 7.4. Esiintyminen, paikka ei vielä tiedossa.

		

klo 16-17.15

		

klo 16.30-17.45 28.4.

toukokuu

klo 15.30-16.45 5.5. ja 12.5.

21.4.

Eero ”Safka” Pekkonen ei ole mukana 17. ja 24.3. Muina aikoina hän ilahduttaa meitä
soitollaan.
Ja tietysti meitä ohjaa edelleen tanssitaiteilija koreografi Marjo Hämäläinen.
Tanssin jälkeen istumme kaikki yhdessä kahvilla ja teellä keskustellen monenmoisia.
Mitkään asiat eivät meitä haittaa.
Huomaathan, että voit tuoda avustajasi mukanasi, sillä häneltä emme peri minkäänlaista maksua. Mukaan mahtuu vielä hyvin.
Tanssimme Liikelaiturilla Yliopistonkatu 58 D 1. kerros. Liikelaiturille voi tulla
kahta kautta. Tampere-taloa vastapäätä
olevasta porttikongista mennään sisään ja
suoraan kohti D-rapun ovea. Siitä muutama porras ylös ja ovi oikealla. Esteetön
sisäänkäynti Pinninkadun puolelta (Pinninkatu 57) yliopiston Linna-rakennusta
vastapäätä porttikongista sisään, ovi heti
oikealla, jossa oman ”ovikellon” kohdalla
lukee Sisä-Suomen tanssin aluekeskus ja
jota tarvittaessa painetaan. Sitten käytävää
eteenpäin hissiin ja 1 krs.
Kannattaa tulla ainakin kokeilemaan. Jokainen osaa tanssia, jos osaa hengittää.
Mielikuvitus auttaa sinua vaikka mihin,
sillä sillähän ei ole rajoja.

Eero Pekkonen.
Kuva: Osmo Kaikuvuo.
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Kahvittelua yhteisötanssin jälkeen. Kuva: Osmo Kaikuvuo.

Parkkisvisa tietäväisille
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mitä tarkoittavat ravintolaluokitus Michelinin tähdet?
Mitä merkittävää tapahtui 11.9. vuonna 1973 ja vuonna 2001?
Valkopäämerikotka on USA:n kansallistunnus. Miksi tätä valintaa
on arvosteltu?
Minkälainen on agnostikko?
Kuka nainen on voittanut ainoana naisena rallin MM-osakilpailun
ja milloin?
Mikä suomen kielen lause tuli toiseksi kielten ’kauneuskilpailussa’
Pariisin Maailmannäyttelyssä v. 1900?
Minkälainen on vauvaluukku?
Millainen on lobotomia?
Mistä voi päätellä, että kaikki joulupukin porot ovat vaatimia
(naaraita)?
Mitä tarkoitetaan laumasuojalla?
Montako siviilisäätyä on käytössä Suomessa?
Mitä ovat peitsarit?
Missä jalkapallossa paitsiosääntö ei ole voimassa ja peliaika on
2x10 min?
Mikä on Siida?
Vastaukset sivulla 31
Mistä muodostui nimi Abloy?
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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.

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

Vuosikokouksen satoa
Yhdistyksen syysvuosikokous pidettiin 18.11.2019, läsnä oli 10 henkilöä. Kokous sujui sutjakkaasti ja valinnat tehtiin ripeästi, toimintasuunnitelmaa käsiteltiin ns. pitkän kaavan mukaan. Joissakin kohdissa tuli tarkennuksia, mutta
hallituksen esitykset hyväksyttiin pienin muutoksin.
Vuonna 2020 Tampereen Parkinson-yhdistyksen hallitus on seuraava:
Osmo Kaikuvuo		

puheenjohtaja

Seppo Lähteenmäki

varapuheenjohtaja, varaliikuntavastaava

Taina Pensasmaa		

sihteeri, taloudenhoitaja

Tuulikki Balvik		

varsinainen jäsen

Jukka Lehtonen		

varsinainen jäsen, liikuntavastaava

Kari Rannanautio		

varsinainen jäsen

Juha Säde			

varsinainen jäsen, isäntä

Arvo Juntunen		

varajäsen

Kari Puusniekka		

varajäsen

Pirkko Österholm		

varajäsen

Toiminnantarkastajat:
varsinaiset Aarne Jalaskoski
		

Jaakko Ylinen

varalla

Juha Siljamäki

Jäsenmaksut
jäsen		
kannatusjäsen
ainaisjäsen		
yhteisöjäsen

25 €/vuosi
50 €/vuosi
250 €
500 €/vuosi

Kiitokset vuosikokoukseen osallistuneille!
Tervetuloa kevätvuosikokoukseen tekemään tärkeitä päätöksiä maanantaina
6.4. kello 17.00 Parkkistuvalle!

Sinä olet tärkeä!
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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
Sinikka Tenkanen 0400 850 365, sinikkatenkanen@gmail.com
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. Juha Rautiainen 0400 550783, juha.rautiainen@pp6.inet.fi

Harrastekerhot
Siimanravistajat
Pj. Siiri Vilén 040 734 8251, siiri.vilen@pp1.inet.fi
Tampereen Parkinson Bowling
yhteyshenkilö puuttuu

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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Michelinin tähdet tarkoittavat ravintoloiden arvosteluissa: 1 tähti, kun se on
erittäin hyvä omassa luokassaan. 2 tähteä, kun henkilökunnan ruoanvalmistustaidot ovat erinomaiset. Tämän ravintolan takia kannattaa jo poiketa suunnitellulta
matkareitiltä. 3 tähteä, kun henkilökunnan ruoanlaittotaito ja ravintolan ruokakulttuuri kokonaisuudessaan ovat poikkeuksellisen hyviä. Ravintola on oman,
varta vasten tehdyn matkan arvoinen.
11.9. 1973 Chilen vallankaappaus ja 11.9.2001 hyökkäys WTC-kaksoistorneihin.
Valkopäämerikotka on pesärosvo ja raadonsyöjä.
Agnostikon mielestä jumalan olemassaolon puolesta on todisteita yhtä paljon
kuin sitä vastaan. Hän ei kiellä eikä myönnä jumalan olemassaoloa.
Michèle Mouton voitti ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana naisena voitti rallin
MM-osakilpailun v. 1981.
Lause aja hiljaa sillalla tuli toiseksi
Vauvaluukku on paikka, johon vauva voidaan jättää nimettömästi salaa. Se on jokin lämmin tila suojaisessa paikassa. Lapsen hylkäämisen ja luukkuun jättämisen
taustalla on yleensä äidin epätoivoinen tilanne tai halu salata raskaus ja vauvan
syntymä. Luukkuja on Euroopassa käytössä 11 maassa, Saksassa luukkuja on noin
sata.
Lobotomia on 1940–1970-luvuilla käytetty neurologinen hoitomenetelmä, jolla
pyrittiin hoitamaan psyykkisesti sairaita ja levottomia. Keksijä sai lääketieteen
Nobel-palkinnon v. 1949. Suomessa leikkauksia tehtiin suhteessa väkilukuun
eniten maailmassa, viimeinen tehtiin jouluna 1975. Lobotomiassa otsalohkojen
yhteydet taaemmas aivoihin katkaistiin. Toimenpide oli hyvin raskas, ja se muutti
huomattavasti potilaan persoonallisuutta. Menetelmä oli nopea ja tehokas, siinä
aivoihin päästiin ilman kallonporausta. Jääpiikkimäinen väline naputeltiin pienellä vasaralla kyynelpussin ja silmäkuopan sisäreunan kautta luun läpi aivoihin.
Naskalin vartta käänneltiin niin, että valkea aine saatiin halkaistua. Toimenpide
toistettiin toisella puolella. Nopeimmillaan lobotomia tehtiin kuudessa minuutissa. Menetelmästä on alkuperäisessä muodossa luovuttu.
Niillä kaikilla on vielä sarvet. Hirvaat pudottavat sarvensa syksyllä, vaatimet vasta keväällä vasomisen jälkeen.
Rokotuksien myös muille kuin rokotetuille tuomaa suojaa. Rokotetut suojaavat
epäsuorasti niitä, joita ei ole rokotettu, samoin ne suojaavat niitä, jotka ovat erityisen alttiita sairastumaan. Mitä herkemmin tauti tarttuu, sitä suuremman osan
väestöstä olisi oltava rokotettuina.
Siviilisäätyjä on 1.3.2002 lähtien 7: naimaton, naimisissa, eronnut, leski, rekisteröidyssä parisuhteessa, eronnut rekisteröidystä parisuhteesta, leski rekisteröidyn
parisuhteen jälkeen. Avoliitto ei ole siviilisääty.
A. Ravureiden tavoin juoksukilpailuissa käytettäviä hevosia, jotka kilpailevat eri
askellajissa, passissa eli peitsissä. B. Vetäjä, tahdinnäyttäjä
Suopotkupallossa
Siida on saamelaismuseo Inarissa.
Ab Lukko Oy
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Raatihuone punaloisteessa syyskuussa 2019. 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 info@tampereenparkinsonyhdistys.fi
Kotisivut: www.tampereenparkinsonyhdistys.fi
Pankkitili BIC OKOYFIHH, IBAN FI95 5730 0820 0451 73

