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Parkkis Mansesta 2/2020, materiaalit 26.4.
postitus toukokuussa.
Parkkis Mansesta 3/2020, materiaalit 30.8.
postitus syyskuussa.
Parkkis Mansesta 4/2020, materiaalit 31.10.
postitus marras, joulukuussa.
Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan
erikseen.

Ilmoitushinnat, 4-väri:
koko sivu 100 €, puoli sivua 50 € ja 1/4-sivu
30 €.
Mainoksen muoto on joustava. Esim. puolikas sivu voi olla myös pystysuunnassa.
Kysy tarjous haluamastasi ilmoituksesta tai
ilmoitussarjasta!
Tiedotteeseen tarjottavat kirjoitukset ja
mainosmateriaali on lähetettävä sähköpostin
liitteenä osoitteeseen
rekisteri@tampereenparkinsonyhdistys.fi tai
yllapito@tampereenparkinsonyhdistys.fi
Katso kohta ”ohjeita kirjoittajille”!
Lisätiedot: Osmo Kaikuvuo 040 510 9884

Tuvalla on myytävänä
liukulakanoita
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.

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

Saatavana on sekä yhden hengen että parisängyn lakanoita. Pastelliväriset pestään 40
asteessa, valkoiset kestävät 90 astetta.

Taitto ja painattaminen

Parisängyn valkoiset lakanat
Parisängyn värilliset lakanat
Yhden hengen sänky, molemmat

Oy Höntsy Ab, Tampere

34 €
35 €
25 €

Myynnissä on myös suruadresseja, 10 erilaista,
hinta 12 €.
Maksetaan Tampereen Parkinsonyhdistyksen tilille
IBAN FI95 5730 0820 0451 73
Kannen kuva: Tamperetar-jääveistos.
Kuva: Osmo Kaikuvuo.
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Puheenjohtajalta
Uusi vuosi 2020 on koittanut ja kuukausi
on eletty tätä alkanutta vuotta. Tuntuu siltä, että elämme edelleen syksyä tai paremminkin kevättä, sillä monissa paikoissa
pensaissa on jo silmut ja muuttolintujakin
on nähty. Ilmastonmuutos on totta, vaikka
jotkut muuta väittävätkin, vai onko kenenkään lapsuudessa ollut tällaisia talvia kuin
tällä vuosituhannella on ollut.
Muutoksen tuulet ovat puhaltaneet, liittomme aluetyöntekijä Lyyli Heikkinen
jäi eläkkeelle ja nyt ainakin maaliskuun
alkuun alueellamme toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluetyöntekijä Tytti
Svetloff. Riihimäen kerho siirtyy yhdistyksestämme Kanta-Hämeen yhdistykseen.

On kuitenkin mahtavaa, kun menee Parkkistuvalle ja siellä on sydämellisiä ihmisiä
vastassa ja tuntee, että tekee tarpeellista ja
itsellekin iloa tuottavaa työtä.
Mitä ihmettä liitossamme tapahtuu? Työntekijöitä sanoutuu irti, väkeä jää vuorotteluvapaalle, ihmiset palavat loppuun yms.
Merkillisiä asioita on myös tehdyissä päätöksissä. Parkinson-viikolla 7.4. on tarkoitus tanssia Parkkissamba. Kuka ihme on
valinnut tuollaisen tanssin? Tunteeko hän
tai he Parkinson-tautia ollenkaan? Mistä
löytyvät potilaat, jotka pystyvät noudattamaan kyseisen samban askeleita ja mm.
ottamaan askeleita taaksepäin ja vielä heiluttamaan käsiä ylhäällä?

Kuitenkin olemme sopineet, että henkilöt,
jotka haluavat olla Tampereen yhdistyksen jäseniä säilyttävät jäsenyytensä Tampereella, ketään ei siirretä väkisin toiseen
yhdistykseen. Parkinsonliitossahan jokainen voi mennä yhdistysten rientoihin,
vaikka ei olisikaan sen yhdistyksen jäsen.
Yhdistyksemme jäsenmäärä tuntuu pienenevän, vaikka olen ymmärtänyt, että
Parkinsoniin sairastuu enemmän väkeä
kuin ennen, tai ainakin se havaitaan helpommin. Mikä mahtaa olla vialla, kun ei
ihmisiä kiinnosta toiminta yhdistyksessä,
koska kuitenkin perinteinen kokousbyrokratia rasittaa vain pientä osaa jäsenistä.

Parkinson-tauti on liikehäiriösairaus ja erityisesti liikkumisessa on ongelmia, ei turhaan puhuta on-off tilanteesta. Yhdistyksemme ei osallistu kyseiseen tanssiin vaan
tanssii 7. ja 8. päivä erityisesti Parkinsonia
sairastavia varten tehdyllä yhteisötanssilla. Yhteisötanssissa jokainen voi tanssia
joko tuolilla istuen, seisten tai jopa maaten.
Meillähän taitaa olla ohjaajanamme ainoa
suomalainen, joka on saanut kyseiseen
tanssiin tanssinopettajan koulutuksen ja
pätevyyden Iso-Britanniassa.

Kirjoitin rasittaa, koska joskus ihmettelen,
kuinka jaksan ja kuinka aktiivit jaksavat,
kun sairaus kuitenkin osaltaan rasittaa.
Jäsenistömme on enimmäkseen iäkästä
väkeä, helteet ja erilaiset sääilmiöt ’syövät’
jäseniä. Työikäiset eivät jostain syystä ole
kiinnostuneet toiminnasta, vaikka saisivat
aivan itse järjestää sitä omien halujensa ja
tottumuksiensa mukaisesti. Mikä lienee
syynä.

Liiton toiminnanjohtajan kanssa sovimme,
että voimme tehdä oman tanssimme edellä mainituilla ehdoilla. Meilläkin on selvä
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tarkoitus näyttää, että yhteisötanssissa voi
nauttia ja iloita, sitähän ilmeisesti myös
samballa haetaan. Liikunta erityyppisenä
tukee aina Parkinson-potilasta, mutta liikunta tulee tehdä jokaisen omilla ehdoilla,
ei niin kuin Parkkissamba, jossa askelkuviot on tarkkaan määritelty.

kuunteleva jäsenien etuja ajava yhdistelmä
toimivia ja pirteitä ihmisiä. Liiton työntekijöittenkin hyvinvointia tulee pitää yllä.

Olen tuossa arvostellut voimakkaasti liittoa. Nyt tulisi kehittää liitosta yhdistyksien edunvalvoja, joka olisi keskusteleva ja

puheenjohtajanne

Kaikkea hyvää kaikille parkkiksille ja
heidän läheisilleen!
Osmo Kaikuvuo

Tapahtunutta
Oriveden seudun Parkinson-kerhon tapahtumia
Marraskuun harmauteen toi valoa Oriveden palvelutalon Peilisalissa pidetty Hemmottelupäivä. Osanottajia oli mukavasti
16. Tarjolla oli monenlaista hemmottelua.
Intialainen päähieronta rentoutti, samoin
niska-hartiaseudun hieronta.

teen käsille tai öljyhauteen jaloille sekä jalkapöydän hieronnan. Näitä kun oli nauttinut, oli mukavan raukea ja rento olo lähteä
kohti kotia.
Perinteinen yhteinen pikkujoulu pidettiin
10.12. palvelutalon Peilisalissa. Jouluista
tunnelmaa toivat joululauluineen Rovastinkankaan koulun 5.luokan lauluryhmä

Käsille ja jaloille oli mahdollista saada
lämmin parafiinihaude. Sai valita öljyhau-

Sihteerimme Maila Saukkokoski nauttii jalkojen parafiinihoidosta
jalkahoitaja Tarja Ojalan käsittelyssä. Kuva: Kari Rannanautio.
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Pikkujouluväki komeassa yhteiskuvassa. Kuva: Kari Rannanautio.

Miesten piiri ja ”Letukka”. Scania-pajalla. Kuva: Kari Rannanautio.
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ja itse juhlaväki. Makoisa jouluateria nautittiin.

Keväisen tammikuun torstai-iltapäivänä
kerhon miehet suunnistivat Oripohjan
teollisuusalueelle. Kohteena oli harrasteautojen rakentamista toteuttava yritys
Eyeball Products. Nähtiin komeita amerikanrautoja, todelle harvinainen saksalainen 1950-luvun Porsche-urheiluauto ja
komea ruotsalainen kuorma-auto Scania
vm.-69.

Tuttuun tapaan pidettiin arpajaiset, joissa
lähes kaikki saivat kokea voiton riemua.
Arpajaispalkintoja lahjoittivat meille seuraavat yritykset: K-Supermarket Orivesi,
Hammaslääkäri Loippo, Oriveden Palvelutalo, Pub Nousuvesi Espoo, Tarjalka ja
Tokeen Liikenne.

Ryhmäkuvausta varten asettauduttiin
Chevrolet ”Letukka” Pickup:n vm-52 vierelle. Auto on viettänyt elämänsä Australiassa ja löytänyt kuutisen vuotta sitten tiensä Orivedelle. Auto on jätetty sellaiseen
maaliin, jollaiseksi Australian aurinko ja
pöly oli sen tehnyt. Monta muutakin vanhaa autoa nähtiin, jotka tässä pajassa saavat ainakin korien osalta uuden elämän.
Kari Rannanautio

Kari Rannanautio, Oriveden kerhon
puheenjohtaja, palkittiin Vuoden Classic
-teosta Oriveden moottorikerhon 70-vuotisjuhlassa. Palkinnossa
Triumph Tiger 100.
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Löytyihän sieltä moottoritilasta
moottorikin.
Kuva: Kari Rannanautio.

Harrastukseni
Kolmipyöräinen Pyrkijä
Tässä sinulle miettimistä!
pyöräni kanssa ystävieni kesämökille Nokialle. Marjan kanssa katselemme uusia
maisemia, kummallakin on omat pyörät.
Sote-taksi kuljettaa inva-taksilla myös kolmipyörän.

Olen tehnyt tämän miettimisen omalta
kohdaltani noin vuosi sitten. Sähköistettynä oli tarjolla pienillä neljällä pyörällä
varustettuja mopoja, mukavia menopelejä.
Olin myyty. Niillä mummu huristelisi päivät pitkät. Taakse jäisi vanha kolmipyörä,
joka tuntuu nyt tavattoman kankealta ja
hitaalta.

Jos huomasit kiinnostuvasi tästä Pyrkijästä, voit kokeilla pyörääni Parkinson-viikolla keskiviikkona 8.4. järjestettävän
kävelytapahtuman yhteydessä. Vastaan
mielelläni kysymyksiinne.

Onneksi mietteet menivät uusiksi. Nyt minulla on kolmipyörä, jossa on sähkötehoste. Voin käyttää pyörää tavallisen polkupyörän tavoin. Jos voimat alkavat heiketä
tai ylämäki tuntuu liian korkealta, siirryn
akun tarjoamaan virtaan. Tällä tavalla kilometrejä kertyy helposti paljonkin. Nopeus voi nousta 25 km tunnissa. Pyöräilyssä
on nautintona maisemien katselu ja liikunnan tuoma ilo.

Marsa, Marjaliisa Lehtonen
puh. 044 063 8961
marjaliisa.tampere@gmail.com

Olen ajanut myös talvella, vai voiko viime
joulukuuta talveksi kutsua. Hehkutan jo
kevätpäivien auringon lämpöä, eväsretkiä sekä pyöräretken lomaan pysähtymistä
kauniiseen maisemaan, vaikka päikkäreille.
Pyöräni maksoi 1890 euroa.
Tampereen
vammaispalvelu maksoi puolet pyörän
hinnasta. Minä maksan 77
euroa kuukaudessa. Mielelläni kiristän kukkaron
nyörejä vähän toista vuotta,
kun siitä ajasta puolet saan
nauttia
kevyenliikenteen
väylistä. Tampereen kaupunki on kiitettävästi ohjannut pyöräliikenteen pois
autoteiltä. Minusta on myös
merkittävää, että voin lähteä

Pyrkijä E470 -sähköpyörä/sähkömopo.
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Harrastukseni
Kudoin villasukkia koko suvulle niin
kauan kuin Parkinson sen salli. Sitten käteni muuttuivat niin jäykiksi kompuroiksi,
ettei kutomisesta tullut enää mitään. En
yksinkertaisesti pystynyt saamaan aikaan
silmukoita…
Sitten sain syntymäpäivälahjaksi neljä
’hyrrää’, en tiedä mikä niitten oikea nimi
on. Niillä tehdään tupsuja. Ja minä aloin
tehdä tupsuja, neljää eri kokoa, käteni kun
vielä taipuivat tähän hommaan. Sitten
kiinnitin tupsut alustaan ja seinälle, noin
vuoden kuluessa tekemistäni tupsuista syntyi aika komea seinävaate – koko
85x120 cm, paino 7,5 kg. Nyt on toinen
tupsutyö tekeillä.

Tupsu poikineen.
Kuva: Osmo Kaikuvuo.

Tuija Kaikuvuo

Tupsujen tekovälineitä eli hyrriä. Kuva: Osmo Kaikuvuo.
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Uutta oppimassa
Muutama vuosi sitten mietimme ystäväporukan kanssa, että opettelemme jokainen
jonkin uuden taidon ennen seuraavaa tapaamista, joka oli sovittu vuoden päähän.
Minä päätin opetella tekemään puutöitä.

keaa säilyttämistä ja huoltoa.
Parkinsonin tauti ei ole ollut este harrastukselle, mutta toki sillä on vaikutusta.
Lääkkeen vaikutusaika rytmittää päivää.
Kun lääkkeen vaikutus vähenee, niin oireet lisääntyvät ja silloin täytyy pitää tauko tai ainakin tehdä jotain turvallisempaa,
kuin käyttää koneita. Koen olevani luovempi kuin ennen sairastumistani tai ainakin luovuutta on nyt helpompi ilmaista.
En tiedä miksi näin on, mutta on kuitenkin
mukavaa, että sairaus on tuonut myös jotain hyvää elämääni.

Olin edellisen kerran tehnyt jotain puusta
peruskoulun kolmannella luokalla, kun
puolen vuoden ajan piti osallistua ns. poikien käsitöihin. Muistona tuosta ajasta jäi
vakaa usko siihen, että olin erittäin huono
sahaamaan, naulaamaan jne.

Anu Salhoja

Ilmoittauduin työväenopiston puutyökurssille ja jos ei heti ensimmäisestä kerrasta lähtien, niin melko pian innostuin
niin paljon, että puutöistä tulikin suosikkiharrastukseni, josta en olisi millään pois.
Koneiden käyttö hirvitti aluksi ja yhä tunnen jännitystä vaikkapa sirkkelöidessäni.
Muiden koneiden kanssa olen jo jokseenkin sinut, mutta sirkkeli herättää pelkoa.
Jokainen sormi kun on minulle yhtä rakas
ja tarpeellinen.
Kurssilla on opettaja läsnä koko ajan. Hän
neuvoo koneiden käytössä ja varmistaa
turvallisen työskentelyn, joten ei mitään
hätää, kunhan noudattaa opettajan ohjeita.
Tammikuun alkupuolella osallistuin luovan puunveiston kurssille ja se olikin
hauskaa, mutta haastavaa. Kurssi pidettiin
yhden viikonlopun aikana ja veistämistä
oli perjantai-illasta sunnuntai-iltaan asti.
Saimme kokeilla erilaisia talttoja ja erilaisia puita veistomateriaalina.
Oudokseltaan veistäminen otti käsiin ja
selkään, mutta sain silti työni valmiiksi.
Kurssilla opeteltiin myös työvälineiden oi-

Mikki Paajanen ja Markus Pakkala
opettivat puunveistoa
Luovan puunveiston kurssilla.

9

Valkeakoskella tapahtuu

Lepänkorven puistoa on uudistettu 800 000 eurolla. Puistoa ei
ole vielä avattu, kuvan amfiteatteri on vielä vailla ensi-iltaa.
Kuva: Veikko Hämäläinen.

Silakkalinna on saanut viereensä Kuohun.
Kuva: Veikko Hämäläinen.
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Pienten puheita

Hymyillään

Äiti oli lähdössä aamulla viemään
tytärtään päiväkotiin ja sitten töihin. Hän
pyysi tyttöään odottamaan hetkisen, kun
laittaa ryppyvoidetta. Silloin tytär tuumasi ’Ai, minä kun ihan luulin, että sinulle tulee
niitä ihan luonnostaan.’

Miksi tamperelaiset käyttävät pyöräillessään pipaa eivätkä pyöräilykypärää?
He tekivät kokeen - he heittivät Näsinneulasta alas maahan molemmat. Ja pipa
säilyi ehjänä, mutta kypärä meni rikki…
Nyt kai vihdoin voin olla huolehtimatta
lapsistani, mietti vanha rouva. Ovathan he
kaikki jo sentään vanhainkodissa…

Olin lasteni kanssa jonottamassa uimalaan pääsyä. Kun olimme kassalla niin
toinen pojista, Niilo 5 v., kysyi: ’Tullaanko
me sinne naisten puolelle vai mennäänkö me
ihmisten puolelle.’

’Mikä on nimenne’, kysyi virkailija asiakkaalta. ’Mauno Pösö’, vastasi tämä. ’Kirjoitetaanko se Peugeot’, kysyi virkailija.

Kuusivuotias Sampo oli tullut katsomaan vastasyntynyttä serkkupoikaansa ja
aikansa kopassa kovasti tuhisten nukkuvaa tulokasta seuratessaan arveli: ’Onkohan se ulkomaalainen, kun se ei sano muuta
kuin honda, honda?’

Kuuluisia viimeisiä sanoja

Viisivuotiaat serkukset istuivat ruokapöydässä ja keskustelivat. ’Tiedätkö mitä
tarkoittaa homo?’ ’Tiedän, se tarkoittaa sitä
kun mies tykkää miehestä. Mutta tiedätkö
miksi kutsutaan sellaista naista joka tykkää
naisista?’ ’No se on leski!’”

Onpas vekkulit keittiörappuset.

Annas kun isäs näyttää kuinka mopolla oikein ajetaan.
Tuo härkä on kyllä aivan kesy.

Eihän salpietarin ja suolahapon seos räjähdä!
Jarruton auto on muuten aika ovela ajettava.

Parkinson-ranneke
Ranneketta löytyy sinisenä ja harmaana,
hinta on 4 euroa.
Saatavana Parkkistuvalla. Voidaan myös
postittaa, jolloin postituskulut 1,60 euroa
tulevat ostajalle.

Tilaukset puheenjohtaja Osmo Kaikuvuo
puh. 040 510 9884 tai
osmo.kaikuvuo@gmail.com.
Maksut yhdistyksen tilille
FI95 5730 0820 0451 73.

Mikä tämä tämmöinen lenkki tässä käsikranaatissa oikein on?

Parkkistupaa vuokrataan
Tilaan mahtuu 35-40 henkilöä. Tupaa
vuokrataan jäsenille ja muille tarvitsijoille
kokouksiin, syntymäpäiviin ja kaikenlaisiin tilaisuuksiin. Tuvan keittiössä on astiastot isoillekin ryhmille. Lisäksi käytössä
on nykyaikaiset laitteet; jääkaappi, astianpesukone, liesi, kahvin- ja vedenkeitin,
mikro sekä pakastin. Tuvalta löytyy myös
videotykki, cd-soitin ja fläppitaulu.
Hinta yhdistyksen jäsenille 50 euroa ja
muille vuokraajille 120 euroa/kerta.
Tuvan vuokraus ja lisätiedot: Osmo Kaikuvuo, p. 040 510 9884
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Tampereen kaupungin apuvälineyksikkö on muuttanut Kalevaan
uusi osoite on Tursonkatu 4, 33540 Tampere (Sammonkadun Teboilin takana).

kävelytelineet, pyörätuolit, näkövammaisten merkkikepit, suihku- ja kylpytuolit,
WC-istuimen korottajat, WC-suihkutuolit,
korotustyynyt, tarttumapihdit, sukanvetolaitteet, sängynjalan korottajat ja nousutuet, makuuhaavapatjat ja -tyynyt, imulaitteet, inhalaatiolaitteet, hapenpaineen
säätimet, seisomatelineet, erityissängyt,
nostolaitteet, nilkka-, polvi-, ranne- ja tenniskyynärpäätuet, selkätuet ja tukikaulukset.

Apuvälineyksikön aukioloajat vaihtuivat
muuton myötä. Uudet aukioloajat ovat
ma, ti ja to klo 9 - 16, ke klo 9 - 18 ja pe klo
9 - 14.
Puhelinneuvonta numerossa 03 5657 2865
palvelee jatkossa ma - ti klo 8 - 16, ke klo
8 - 18, pe klo 9 - 14. Fysioterapeuttien soittoaika on ma - pe klo 9 - 12.
Aikuisten toimintaterapeutit ovat myös
muuttaneet Tipotieltä Tursonkadun toimipisteeseen.

Apuvälineen tarpeen arviointi, sovitus ja
käytön opetus voidaan hoitaa sairaalassa,
apuvälineen lainauspaikassa tai tarvittaessa kotikäyntinä.

Puhelinnumerot säilyvät ennallaan - aikuisten toimintaterapeuttien puhelimet
0400 176559 ja 040 806 4880.

Sähköposti:
apuvalinearviointi(at)tampere.fi

Lainaus
Lainattavia apuvälineitä ovat mm. erilaiset kävelykepit, kyynär- ja kainalosauvat,

CELIA-kirjasto
Onko sinun hankala lukea kirjoja?

köpostiisi ja voit heti lainata.

Siirry äänikirjoihin vähällä vaivalla ja ilmaiseksi Celia-kirjastossa!

Todistusta lukemisesteestä ei tarvita, ei
myöskään kirjastokorttia.

Celian kirjavalikoima on laaja ja sisältää
kauno- ja tieteiskirjallisuutta, noin 45 000
kirjaa

Jos et voi mennä itse kirjastoon, tee valtakirja. Valtuuttamasi henkilö vie valtakirjan
kirjastoon, jossa sinut rekisteröidään palveluun. Valtakirjaa ei voi postittaa kirjastoon.

- Kirjan lukemisen voi jättää kesken ja jatkaa samasta kohdasta

Miten äänikirjoja kuunnellaan?

- Kirjaan voi jättää kirjanmerkkejä

Voit lainata ja kuunnella äänikirjoja verkon kautta.

Liity äänikirjojen käyttäjäksi yleisessä
kirjastossa

Celianet-verkkopalvelu toimii tietokoneella, tabletilla ja kännykällä. Voit lainata ja
kuunnella kirjat heti lainaamisen jälkeen.
Jos käytät kännykkää tai tablettia, voit

Kirjaston henkilökunta kertoo Celian äänikirjapalvelusta, neuvoo palvelun käytössä
ja myöntää tunnukset. Saat tunnukset säh-
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kuunnella kirjoja helposti myös maksuttomalla Pratsam Reader -sovelluksella.
Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää palvelua tietokoneella, tabletilla ja
kännykällä, on sinun mahdollista saada
lainaksi kuuntelulaite. Voit lainata joko
pöytämallin tai pienemmän ”matkamallin”. Pöytämalli on siinä mielessä kätevä,
että levy laitetaan suoraa koneeseen. Pienemmässä mallissa (levy ei mahtuisi) kirja kopioidaan tietokoneen avulla muistikortille, joka tulee laitteen sisään. Kortille
mahtuu n. 10 kirjaa, n. 20 h / kpl. Yksi levy
sisältää aina yhden kirjan. Se kestää kuunnella muutamasta tunnista n. 30 tuntiin.
Kuuntelulaitteen voi saada Näkövammaisten liiton Daisy-lainaamosta
puh. 09-3960 4040 tai s-posti daisy@nkl.fi
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Yhdistyksen tapahtumia keväällä 2020
Hallitus

Juhlat, kokoukset yms.

Huutis

Karaoke

ke 11.3. klo 12‐

Viikko 15 Parkinsonviikko

27.2. klo 14‐

Joka toinen keskiviikko

26.3. klo 14‐

17‐19.30

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‐
to 14.5.
merkkipäivätilaisuus

30.4. klo 14‐
28.5. klo 14‐

Parkkistupa

Parkkistupa

Parkkistupa
Liikunta

Parkkistupa

Keilailu, TPB

Pelkkis + kuntosali

Salijumppa

Vesijumppa

Ma klo 9‐10

Pe 13.15‐14.45 päättyy
24.4.

Ti 10‐12

Su 13‐14.15 viimeinen
kerta 26.4. Pääsiäisenä ja T
Vapun jälkeisenä
sunnuntaina ei ole
vesijumppaa.

T

to klo 9‐10

T

Kaupin keilahalli
Aluekerhot ja ryhmät
Hämeenkyrö‐Ikaalinen
toimintaryhmä
Kokoontuu kuukauden
toinen perjantai klo 16
13.3. klo 16‐18
fysioterapeutti ja
muistihoitaja

Ruotulan tenniskeskus
Jämsä
kerho/toimintaryhmä
Uintia kerran viikossa,
jatkaa toimintaryhmänä
loppukeväästä.

7.4. 10‐14 teemapäivä:
Parkinson‐tanssi ja
luento

Aurinkorinne

Ratina (ohjattu)

Validia‐talo, Ritakatu 7

Mänttä kerho

Nokian toimintaryhmä

Ma klo 13.00
Keppijumppa ja boccia

Kokoontuminen joka
kuukauden toinen ma
klo 13

k

SPR:n tila

K

Uinti kerran viikossa

Uimahalli Koskikara

Länskä
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Konkarit, omaisten
päiväryhmä

Läheisten iltaryhmä

Peli‐illat (tietovisa,
bingo)

Siimanravistajat

25.2. klo 13‐

5.3. klo 17‐

Joka toinen keskiviikko

10.3. klo 15‐

10.3. klo 13‐

2.4. klo 17‐

Pelit klo 16‐17

14.4. klo 15‐

24.3. klo 13‐

7.5. klo 17‐

Tietovisa n. klo 17.15

12.5. klo 15‐

Bingo n. klo 17.45

14.4. klo 13‐
28.4. klo 13‐
12.5. klo 13‐
26.5. kevätlounas

Parkkistupa
Yhteisötanssi

Tiistaisin klo 14.00‐15.15
18.2., 3.3., 10.3., 17.3.,
24.3. ja 31.3.

Parkkistupa
Tampere Nuoret
Parkkikset

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

Parkkistupa

Lempäälän toimintaryhmä

Sastamalan Parkinson‐ ja
Dystonia kerho

Tapahtumista saa tietoa Raija
Vastamaalta

Tapahtumista saa tietoa kerhon
puheenjohtajalta ja sihteeriltä

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.

Liikelaituri
Oriveden seutu kerho

Kuukausikerho
kuukauden toinen tiistai
klo 13
Bingoa pelataan
kuukauden viimeinen
perjantai klo 13
Parisuhdeilta Oriveden
Reumayhdistyksen
kanssa Valtuustosalissa
8.4. klo 18.00

Kaupungintalon kerhotila

Valkeakosken seutu
kerho
Kokoontumiset
kuukauden 2. perjantai
klo 12‐15
13.3. Karaokea

Virrat , Pohjois‐Häme
toimintaryhmä
Kokoontumiset tiistaisin
viikoittain

8.4. klo 12 Yhteisötanssia
Valkeakosken
kaupunginkirjasto
Valossa
8.5. klo 12‐15
Valtakatu 20, entinen
musiikkikirjasto

Parkkistupa

Aluekerhot ja ryhmät

Virtain liikuntahalli
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Arjen apuja

Lautasen reunus auttaa ruokaa pysymään
syödessä lautasella. Irtoreunuksia on sekä
syville että matalille lautasille.
Hengityspullo ja letku. Pulloon puhaltaminen letkulla vahvistaa puhe-elimiä ja
hengityslihaksia.
Pyörätuolin tuki(turva)vyö vyötärö- ja/tai
haarakiinnityksellä.

Kaupin keilahallissa vietettiin ystävänpäivää perinteisellä keilakisalla
Kilpailijat tulivat lähinnä Etelä-Suomesta.
Keilojen kaatoihin osallistui 42 henkilöä.
Joukkueita oli 11. Monet saivat omasta
mielestään aikaiseksi heikohkoja tuloksia,
mutta jokainen nautti kilpailun tuomasta
adrenaliinipaukusta ja katsojatkin viihtyivät. Tampereelta oli mukana myös kisojen
vanhin osanottaja 86-vuotias Pentti Harmainen.
Parhaimpia tuloksia:
Naiset		
TPB-2 Anneli Hytönen 432
LaPark Paula Anttila 396
IKI
Kaarina Luoto 375
Miehet		
TPB-1 Pentti Rajala
557
KH
Seppo Helen
502
KH
Pekka Rahkila 502
Ei Parkinsonia
Tampere
Siiri Vilen
445
Itä_Helsinki
Risto Helameri 343
Tampere
Veijo Hytönen 334

Joukkueet
1
KH
Seppo Helen
502
		
Jarmo Laurila 498
		
Pekka Rahkila 502
			1502
			
2
TPB-1 Jussi Kähärä
365
		Erkki Töyssy 462
		
Pentti Rajala
557
			1384
			
3
PH
Reijo Lyijynen 500
		Ahti Suikkari 418
		Pekka Toivanen 434
			1352
Tervetuloa jälleen joukolla keilaamaan,
mukaamme mahtuu!
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Naisten sarjan voittajalla Anneli Hytösellä pallo ilmassa. Kuva: Osmo Kaikuvuo.

Ajatuksia
Tammelan tori
Yö on aamuun vaihtumassa
Omilla tahoillaan kaupungissa
elämä alkamassa
Torin yhteisö muodostumassa
Kätevästi tottuneesti nousee
toriteltta
Hymyilee kasvot
Saako olla lisää – kiitos
Kaunis aamu – huomenta
Mitä kuuluu

Tulkoon sit vaikka

se tauti tappava,
tulkoon, olen vastassa valmiina.
Vieköön sinne jonnekkin mukana,
mut voin kertoo, en lähde helpolla.
Ehkä oon sit se paha ihminen,
ehkä tän kaiken oikeesti ansaitsen.
Viikatemies saa panna parastaan,
et meikäläisen massan saa mukanaan.
Periks en oo antamassa, taistelen,
pimeetä puolta elämän maistelen.
Kun riittävästi nähty, alkaa tympäseen,
heittäköön sinne alakerran rappuseen.

Täyttyy myyntipöydät
Taivaskin hymyilee
Torikahvilassa
asiat puhkotaan

Sari Järvinen

Päivä valkenee
Hymyilee
Kyllä torilla on
mukavaa
Jukka Lehtonen
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Hämmästelyä
Jos ja kun seuraa lehtien urheilupalstoja
niin helposti kiinnittää huomion ylisanoihin, sanoihin, joita yleensä pyritään
protestanttisessa maailmassa kaihtamaan.
Pitää olla pidättyväinen, ei saa huutaa, ei
saa haukkua, mikään ei saa olla vaikeata,
vaan haastavaa yms. Mitä sellaiset ylisanat
sitten ovat:

kieli on, jos sitä vain osaa käyttää. On kuitenkin paikkoja ja tapoja, joissa sitä ei mielestäni tulisi käyttää:
kun jääkiekossa kuulee useasti huudettavan: ’tapa se’, haluaako kannattaja todellakin sitä. En oikein usko. Mitä mahtaisi
tapahtua, jos kaukalosta oikeasti kannettaisiin kuolleita pois. No, tulisihan ainakin
junioreille paikkoja pelata, vaikka liigassa.

Jyrää, nuiji, hipoi, romahti, sortui, vuoristorataa - hiihto, sakkasi, aaltoili, ampaisi,
kiristi, kasvatti, eliminoimaan, voimannäyte, kiiluu, revanssi, häikäisevä, yskii,
takkiin, kantaa, lento, yksinkertaisesti,
suoraviivaisesti, negatiivisuuden kautta,
löimme, rummutimme, lapsuksia, lipsahduksia, unohduksia, ryhdistäytyä – mäkihyppy, tökkii - jääkiekko, kapellimestari
puuttuu -jääkiekko, lääke pikaisesti - jääkiekko, nikkaamaan - jalkapallo, tornien
välistä - jalkapallo, puski kosketuksellaan
- jalkapallo, taipui, nöyrtyi yms. Edellä
mainitut on poimittu Aamulehden urheiluosaston artikkeleista ja urheiluohjelmista televisiosta samalta päivältä.

Jalkapallossa tuntuu olevan hyviä näyttelijöitä. Pelaaja kaatuu vaikean näköisesti
ja valittaa polveaan, vatsaansa tai mitä
tahansa kehonsa osaa, seuraavaksi hänet
viedään mahdollisesti paareilla pois. Vastustajan pelaaja saa rangaistuksen tai tulee
vapaapotku tai muuta sellaista. Saattaa
kulua vain muutama minuutti ja vammautunut pelaaja tulee hymyillen, hyppien ja
nauraen takaisin kentälle. Näyttelijä (pelaaja) on saanut, tai oikeamminkin joukkue
on saanut sen mitä on hakenutkin. Tästä
saimme viime jalkapallon EM-kisoissa Pariisissa pienen välähdyksen, näyttelijä oli
Ronaldo.

Tämä tietysti kertoo kuinka rikas suomen

Kiekkotappelu. Kuva ArtBrom / Flickr.
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Lääkärin vastaanotolla

Minullako tauti, sairaus
etenevä ja parantumaton!
Ei, eihän se voi olla, täytyy olla erehdys.
Olisivatko lääkärin edessä olevat paperit
jollekin toiselle kuuluvia!
Minähän olen aina elänyt terveellisesti
ja noudattanut vireään vanhuuteen
tähtääviä elintapoja.
Liikkunutkin.
Kyllä, olen lenkkeillyt, jumpannut
ja kaikkea sellaista.

Pitääkö minun aloittaa lääkkeiden syönti
ja entäs koko muu eläminen.
Muuttuuko kaikki. Mitä voin tehdä vielä?
Voinko vielä harrastaa käsitöitä.
Entäs ristikkojen ratkaisemiset –
onnistuvatko ne, kun Parkinson tuhoaa
aivojani!
Tuleeko minulle pakkoliikkeitä?
Siinä me istumme molemmat,
lääkäri ja minä, hiljaisina vähän aikaa.
Sitten lääkäri katsoo, että vastaanottoaika
loppuu
sanomalla: ”Kyllä se tästä, saat hyvät
lääkkeet”.
Kättelemme ja toteamme, että
”taakseen voi katsoa,
mutta eteenpäin on mentävä.”
Halusin tai en, herra Parkinson tulee
kulkemaan rinnallani loppuun asti.
Parasta hyväksyä se.

Istun lääkäriä vastapäätä ja tajuan, että
minulle kerrotaan minkälainen se
herra Parkinson on.
Lääkäri kertoo ja minä yritän ymmärtää,
vaikka ajatukset poukkoilevat
menneessä ja tulevaisuudessa – tietenkin.
Olen hämmentynyt.
En osaa kysyä mitään, vaikka lääkäri
kehottaa tuomaan julki,
jos joku asia jäi epäselväksi.
Eikö tuo lääkäri huomaa,
etten tiedä mitään asiasta.
Nyt hän kirjoittaa jotain –
ehkä reseptiä minulle.

Maila Hietikko-Kaukola

Tampereen Parkinson-yhdistys ry
Kevätkokous
Maanantaina 6.4. kello 17.00
Parkkistupa, Satakunnankatu 56, 33230 Tampere
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, muun muassa toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019.
Sääntöjen 7 § mukaan jäsenen, joka haluaa asiansa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä siitä kirjallinen pyyntö vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta yhdistyksen hallitukselle.
Kahvi- ja pullatarjoilu
Osmo Kaikuvuo, puheenjohtaja

Tervetuloa!
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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 Ohjaajana on Leena Järvisalo.
Maksu on 100 euroa/kausi, saman perheen toiselta osallistujalta
80 euroa.
Tule nauttimaan vesijumpasta ja saunan lämmöstä!

Hämeenkyrö-Ikaalinen -toiminta- myös vakavana, olet joka tapauksessa tervetullut
ryhmä
Ryhmä kokoontuu pe 14.2. klo 16-18, pe
13.3. klo 16-18 ja ti 7.4. klo 10-14 päivätoimintakeskus Aurinkorinne, Hämeenkyrö

Huutista on seuraavasti:

14.2. Elli Saine muistelee ”Pankkitoimihenkilönä yli 40 vuotta Luhalahdessa”,

Huutista vetää edelleen innostava innoittaja, erityisopettaja emerita Eija Nieminen.

13.3. fysioterapeutti opettaa teematanssin
askeleet ja muistihoitaja kertoo muistin
huollosta

Hokemia kotiharjoitteluun:

kaikki kerrat ovat Parkkistuvalla torstaisin
kello 14-15.30, 27.2., 26.3., 30.4. ja 28.5.

Paappa, Ripa, raparperii ja pari rapeeta piparii, eri paperii.

7.4. Teemapäivä klo 10-14, klo 10 infoa
Parkinson- ja liikehäiriösairauksista ja klo
11 Parkinson-viikon tanssi. klo 12.45-13.15
neurologi Anne Vehmas luennoi ”Parkinson ja liikehäiriösairaudet tutuksi”

Yksikseskös yskiskelet, itsekseskös itkeskelet, yksikseskös istuskelet?
Ryövärin, rosmon, roikaleen roskaset romurautarattaat romahtivat rikki

terveisin Ulla Hilden, puh 040 868 0715

Heippa huutislaiset!
Huutikset jatkuvat jälleen kerran kuukaudessa. Jos haluat pitää huolta puheesi
selkeydestä ja kuuluvuudesta, on Huutis
sinulle oikea paikka.
Huutisessa tehdään runsaasti hauskoja
harjoituksia ja saat vinkkejä kotiharjoittelua varten. Kaiken lisäksi Huutiksessa saa
myös nauraa ja laulaa ja vaikka haukotella
ihan luvan perästä. Toki voit olla mukana

Jämsän Parkinson-kerho lopettaa toimintansa ja jatkaa toimintaryhmänä.
Riihimäen Parkinson-kerho liittyy Kanta-Hämeen Parkinson-yhdistykseen.
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HEI tule liikkumaan!
Vesijumppa sunnuntaisin klo 13.00-14.15, jatkuu 26.4. saakka. Valiadia-talot, Ritakatu 7
Salijumppa perjantaisin klo 13.15-14.30, jatkuu 24.4. saakka. Ratina
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.
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

Kevään 2020 tapaamiset Parkkistuvalla
kello 13.00 10.3., 24.3., 14.4., 28.4., 12.5. ja
26.5. kevätlounas. Aamulehden menoinfossa ilmoitus kyseisenä päivänä.
TERVETULOA!
Voit soittaa Tainalle 050 358 9904 tai lähettää sähköpostia
t.pensasmaa@gmail.com
Tapaamisiin!

Viikko 15 (6.4. alkava viikko) 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
julkisessa tilassa 7.4. tiistaina.
Esiintyminen 8.4. Valkeakosken kirjasto
Valossa klo 12.

Läheisten iltaryhmä

Parkkiskävely rasteineen 8.4. keskiviikkona kello 14.00. Alku on Hämeenpuistossa
”Rummin Jussin” patsaalla ja päätösParkkistuvalla. Lämmintä mehua on saatavissa tuvalla.

Vertaistukiryhmä Parkinsonintautia sairastavien läheisille kokoontuu keväällä
2020 seuraavasti: torstaisin 5.3., 2.4. ja 7.5.
klo 17 Parkkistuvalla.
Tervetuloa mukaan!
Siiri Vilen 040 7348251
siiri.vilen@pp1.inet.fi

Karaoke alkaa kello 17.00, jossa kajahdutamme laulun kävelyn antamalla innolla.

Siimanravistajat

kokoontuvat keväällä 2020 seuraavasti: 10.3., 14.4. ja 12.5. klo 15
Parkkistuvalla.
Tervetuloa mukaan! Siiri Vilen 040 734 8251
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Karaokea laulamaan
Suosittua karaokea järjestetään keväällä 2020 joka toinen keskiviikko. Heikki ja
Juha vetävät sitä joko yhdessä tai erikseen,
takuulla taitavasti ja ammattimaisesti.
Karaokessa ei tarvitse laulaa yksin, jos ei
halua, 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 ja puheen
muuttumisen epäselväksi.

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

Seuraa Aamulehden Menoinfon yhdistyspalstaa, siellä on ilmoitus aina karaokepäivinä.

Yhteyshenkilönä toimii Anneli Hytönen,
puhelin 040 517 9007.

Laulamme: 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5.
ja 20.5.
Tervetuloa kaikki mukaan!

Peli-illat
jatkuvat joka toinen keskiviikko klo 16.0019.00.

Oriveden seudun Parkinson-kerhossa tapahtuu keväällä 2020

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.

Kuukausikerho Kaupungintalon kerhotiloissa joka kuukauden toinen tiistai kello
13.00.
Bingoa pelataan joka kuukauden viimeinen perjantai kello 13.00 Kaupungintalon
kerhotiloissa.

Peli-iltaa ei ole karaoke-iltoina, jotka ovat
myös joka toinen viikko.

Parisuhdeilta järjestetään Oriveden Reumayhdistyksen kanssa Valtuustosalissa
8.4. kello 18.00

Seuraa ilmoituksia Aamulehden Menoinfon yhdistykset-palstalla.

Tervetuloa!
Kari Rannanautio
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Yhteisötanssia keväällä 2020
Tanssimme jälleen keväällä seuraavasti
tiistaisin

klo 14-15.15

maaliskuu

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

huhtikuu

klo 15.30-16.45 7.4. ja 14.4.

		

8.4. esiintyminen Valkeakosken kirjasto Valossa klo 12

		

klo 16-17.15

		

klo 16.30-17.45 28.4.

toukokuu

klo 15.30-16.45 5.5. ja 12.5.

21.4.

Meitä ohjaa edelleen tanssitaiteilija, koreografi Marjo Hämäläinen.
Tanssin jälkeen istumme kaikki yhdessä kahvilla ja teellä keskustellen monenmoisia.
Voit tuoda avustajasi mukanasi, häneltä emme peri 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.

Valkeakosken Parkinson-kerho kokoontuu 2020
Paikkana on entinen musiikkikirjasto Valtakatu 20, Valkeakoski
Kevät

Syksy

Perjantai 17.1. kello 12-15

Perjantai 14.8. kello 12-15

Perjantai 14.2. kello 12-15

Perjantai 11.9. kello 12-15

Perjantai 13.3. kello 12-15

Perjantai 9.10. kello 12-15

Keskiviikko 8.4. kello 12-14.15

Perjantai 6.11. kello 12-15

Perjantai 8.5. kello 12-15

Perjantai 4.12. kello 12-15
Juha Rautiainen
045 188 9722 / jjuuhhaa@live.com
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Parkkisvisa tietäväisille
1.

Montako alkuperäistä suomalaista koirarotua on?

2.

Kuinka suomalainen näyttelijä Sirkka Sari kuoli vuonna 1939?

3.

Miten alkaa kansainvälisesti tunnetuin suomalainen rakkausruno,
jonka toisinnon (muunnelman) Goethe aikanaan saksansi ja piti sitä
maailman kauneimpana rakkausrunona? Runosta on saatu talteen
kaikkiaan 157 toisintoa.

4.

Miten kauan asevelvollisuus kestää Suomessa?

5.

Montako kansanäänestystä itsenäisessä Suomessa on ollut?

6.

Miten loppuun käytetty Suomen lippu pitää hävittää?

7.

Kenelle arvonimi herastuomari voidaan myöntää?

8.

Mitä ovat kardinaali- ja lateraalimerkit?

9.

Millainen 10 kilometrin lenkki juostaan kesäisin Padasjoella jo 16.
kertaa?		

10.

Mikä maa? Perustuslain mukaan presidentin on oltava kristitty,
parlamentin puheenjohtajan shiiamuslimi ja pääministerin
sunnimuslimi.

11.

Millä selkärankaisella eläimellä on pisin kantoaika?

12.

Mikä on svaa- eli loisvokaali?

13.

Saavatko elinkautisvangit, psykiatrisessa pakkohoidossa tai
holhouksessa olevat äänestää Suomessa?

14.

Mikä on pohjanpalon synonyymi?

15.

Miten valitaan henkilö, joka valitsee kirjallisuuden Finlandia-palkinnon
saajan?

Vastaukset sivulla 27
24

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

varsinainen jäsen		

Tuulikki Balvik

040 761 4822

tuulikkibalvik@gmail.com

varsinainen jäsen		

Juha Säde

040 548 7324

juha.sade@luukku.com

varsinainen jäsen,
sihteeri, taloudenhoitaja

Taina Pensasmaa 050 358 9904

t.pensasmaa@gmail.com

Orivesi 		
			

Kari
Rannanautio

040 736 8078

krannanautio@gmail.com

varajäsen		

Arvo Juntunen

050 91803533

varajäsen		

Kari Puusniekka 050 525 7036

kari.puusniekka@gmail.com

varajäsen		

Pirkko Österholm 040 937 8188

pirkko.osterholm1@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-

25

Tiedotustoimikunta

Tampereen Parkinson-yhdistyksen kerhojen yhteystiedot
Aluekerhot
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
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
Jämsän seudun Parkinson-ryhmä
Yhteyshenkilö Ulla Hildén
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.

Rotuja on 5, karjalankarhukoira, lapinporokoira, suomenajokoira, suomenlapinkoira sekä suomenpystykorva

2.

Sirkka Sari kapusi hotelli Aulangon kattoterassille, jossa kiipesi portaita näköalatasanteeksi luulemansa savupiipun huipulle. Hän putosi savupiippuun, hänet
löydettiin kuolleena hotellin lämmityskattilasta.

3.

Runo Kantelettaresta:
Jos mun tuttuni tulisi, ennen nähtyni näkyisi,
sillen suuta suikkajaisin, vaikk olis suu suden veressä,
sillen kättä kääppäjäisin, vaikk olis käärme kämmenpäässä.

4.

Asevelvollisuus kestää 43 vuotta sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta,
sen vuoden loppuun, jona asevelvollinen täyttää 60 vuotta. Kansainvälisten sopimusten mukaan yli kuusikymmenvuotias ei ole sotilashenkilö ja alaikäinen, alle
18-vuotias, olisi lapsisotilas.

5.

2 kansanäänestystä, kieltolain lopettamisesta 1932 ja EU:hun liittymisestä 1994

6.

Suomen lippu hävitetään polttamalla tai silppuamalla, minkä jälkeen tunnistamattomaksi leikatut palaset voi laittaa talousjätteeseen. Lippua ei saa asettaa mihinkään muuhun käyttöön tai viedä kaatopaikalle. Lipun voi joskus myös toimittaa
valmistajalle hävitettäväksi.

7.

Käräjäoikeuden lautamiehelle, joka on toiminut 10 vuotta lautamiehenä.

8.

Merimerkkejä merenkulun kansainvälisessä A-viitoitusjärjestelmässä. Kardinaalimerkit ovat ilmansuuntamerkkejä ja lateraalimerkit ilmaisevat, pitääkö mennä
oikealta vai vasemmalta.

9.

Kyseessä on nakulenkki, kaikki osallistujat juoksevat alasti.

10.

Maa on Libanon.

11.

Alppisalamanterilla kantoaika on 2 vuotta. Se synnyttää 1–2 elävää poikasta.

12.

Välivokaali, joka helpottaa konsonanttiyhtymän lausumista, esim. kolome, palakka.

13.

Saavat äänestää, edellytyksinä on ikä vähintään 18 v. ja Suomen kansalaisuus.

14.

Revontuli.

15.

Suomen Kirjasäätiö nimeää Finlandia-palkintojen kolmijäsenisen valintalautakunnan. He nimeävät henkilön, joka valitsee lopullisista ehdokkaista voittajan.
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Tamperetar-jääveistosnäyttelystä. 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

