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Puheenjohtajalta
Kevät saapui varhain ja talvea ei Etelä-Suomessa oikeastaan ollutkaan. Maa oli
paljas ja välillä valkoinen. Hiihtämisestä ei
kannattanut edes haaveillakaan. Kukaan
ei osannut edes kuvitellakaan päivitellessään ihmeellistä talvea mikä ja mitä oli tulossa.
Koronavirus Covid -19 tuli Kiinasta, vai
tuliko se mahdollisesti Itävallasta, mahtaako sitä tietää kukaan. Se levisi kovaa
vauhtia ympäri maailmaa ja jouduin tekemään päätöksen kevään toimintojen keskeyttämisestä, perumisesta. Peruin kaikki
toiminnat 13.3. alkaen 14.4. saakka ja myöhemmin koko loppukevään tilaisuudet.
Erilaiset etätoiminnot koko maassa tulivat
käyttöön, koululaiset ja opiskelijat opiskelivat etäyhteyksien kautta. Pirkanmaan
tanssinkeskuksen avulla myös me käytimme yhteisötanssissa yhteyksiä hyväksemme ja Marjo ja Eero olivat Liikelaiturilla ja
me tanssijat kodeissamme. Kaikki on onnistunut mainiosti. Kiitoksia on sadellut
ympäri maakuntaa.

minulle, kun poikamme kehotti soittamaan. Minua kuulusteltiin, että missä kunnossa vaimo on, kun on niin paljon vaatimuksia. Ei siinä mitään, jos se kuulustelu
olisi ollut kohteliasta, mutta minä tunsin
itseni lähinnä rikolliseksi, kun halusimme
parempia apuvälineitä vaimoni liikkumisen avuksi. Hämmästyttävää kuinka kohtelu vaihtelee, on myös hyvin ystävällistä
ja herkästi neuvotaan mitä voisi tarvita ja
kuinka laitteita käytetään.

Kaikenlaista on tapahtunut: Neurologian poliklinikka muutti Keskussairaalan alueella ja Hatanpään poliklinikka
muuttaa samaan toimipisteeseen Biokadulle. Valkeakosken toimipiste sijaitsee
ilmeisesti myös tulevaisuudessa samassa
osoitteessa. Valkeakosken potilaille on ilmoitettu peruutetuista ajoista ja toimipisteen lakkautuksesta sekä ajat on siirretty
tulevaan syksyyn. Kuinka siinä toteutuu
puolen vuoden välein lääkärin ja potilaan
kohtaaminen.

Usein on tullut mieleeni, kuinka meillä
Suomessa on mahdottoman hankalat ja
joustamattomat lait. Eristyksiä ja lasten
kouluopetuksia etänä ei voi pitää voimassa, kun lait määrittelee asioita niin
tarkkaan. Kuitenkin lapsen tai naisen voi
raiskata lievästi. Ei oikein ole asiat samanvertaisia ja kunnossa.

Apuvälineyksikkö muutti ja mahtoiko
muutto rasittaa työntekijää siellä, koska
vaimoani ja hänen avustajaansa kohdeltiin
niin kuin he olisivat viemässä henkilökunnan henkilökohtaisia välineitä. Ensin he
soittivat pojallemme ja sen jälkeen vasta
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Tulevan kesän aikana oli tarkoitus tehdä
tutustuminen Kalevankankaan hautausmaahan ja siellä sijaitsevien kuuluisuuksien hautoihin, ei ole varmaa toteutuuko

se. Jos se pidetään, niin silloin se sijoittuu
loppukesään ja siitä tiedotetaan yhdistyksemme nettisivuilla ja Aamulehden
menot-palstalla. Useimpia kesäteatteriesityksiä on peruutettu ja näin ollen mekään
emme niihin pääse.
Tuleva syksy pyritään aloittamaan normaalisti ja lähes kaikki toiminnot mitä
meillä on ollut, käynnistyy syyskuussa,
poikkeuksena yhteisötanssi ja yhdistyksen
hallitus.
Syksyn aloitus on jälleen Ilkon kurssikeskuksessa 12.9. kello 12-17. Mukaan
kannattaa ottaa leikkimieltä ja hiukkasen
myös kilvan kilvoittelua. Kevätvuosikokous järjestetään syyskuussa ja syysvuosikokous marraskuussa. Parkinsonliiton liittokokous on Lahdessa lokakuussa.
Kaikkihan on tietysti kiinni tästä kuuluisasta Koronasta, toivoakseni siitä on kuitenkin suurimmaksi osaksi päästy.
Toivotan kaikille jäsenille ja lehtemme lukijoille hyvää kesää ja terveitä päiviä!

Tammelantorilla pidettiin oikenalaisia
välejä. Kuva: Osmo kaikuvuo.

puheenjohtajanne Osmo Kaikuvuo

Tapahtunutta
Vaikeuksia lehden postituksessa
Lehden edellisen numeron (Parkkis Mansesta 1/2020) postituksessa oli hankaluuksia. Lehdet lojuivat viikon päivät R-kioskilla odottamassa kyytiä postikeskukseen,
postimies oli vain sanonut, ettei ota lehtiä
mukaansa postiautoon. R-kioskin myyjä
ilmoitti asiasta meille. Syy, miksi lehtiä ei
huolittu jatkokuljetukseen, oli ilmeisesti
lehtien pakkaustapa. Posti oli muuttanut
pakkausohjeitaan, mutta unohtanut ilmoittaa siitä meille!
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Alkaa loppuun ilma
Alkaa loppuun ilma jota hengittää,
nurkat vetäytyy toisiinsa kii.
Mä en jaksa olla tekemättä mitään,
tätä jatkuvaa, virustorjuntaa... karanteenii.
Ruokaa haalii mammat ja mummotkin,
ne syö kai sen vessapaprunkin.
Tai sit vuoraa joka ilmaläven kii,
ei pääse paha pöpö ryömiin sun huoneisiin.
Iskeekö korona,
toinen jalka valmiiksi haudassa.
Hysterian partaalla,
onhan arkku valmiiksi tilattuna.
Asia on vakava,
ei se katso kehen nappaa,
Vaikka heitän huumoria,
luulen joku muu mut kuitenkin tappaa.
Ne sulkee jo rajatkin ,
korona piilossa välissä sormien on.
Ei oo asiaa pääkaupunkiin,
käsidesi loppuu, saippua korvaamaton.
Kumihanskat ja hengityssuojaimet,
metrin hajurako, muista se.
Se tulee, iskee sun luihin ja ytimiin, piiloutuu sun hengityselimiin...
Se ui salakavalasti sun liiveihin,
pujahtaa suojien ohi, vaikka mihin..
Lyön koronan koloon,
törkkään pitkällä tikulla.
Et tuu pahentaan mun oloo,
voitan sut tässä pelissä kuus-nolla.
Ja nyt naurua tarvii jokainen,
joten älä nyt oo liian totinen.
Pientä huumoria peliin, mustaakin vaikka,
se pitää mielen virkeenä, vaik ’ ois pahakin paikka.
Sari ”Sartsa” Järvinen from Valkeakoski
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Muistikuvia elämäni alkumetreiltä
Vanhempani olivat rakentaneet omakotitalon Koivurinteeseen Jussilan alueelle.
Sinne minut tuotiin Mariankadulta, joka
oli tamperelaisten ja ympäristökunnista
tulevien synnytyssairaala. Minä synnyin
tälle maapallolle 1.12.1941. II maailmansota oli syttynyt 30.11.1939 ja isäni lastattiin
Tampereen asemalla junaan, joka vei miehet Mänttään. Äitini oli saanut isän työpaikalta kirjeen, jossa isä kutsuttiin töihin.

Palatessaan äiti tuli pihaan puutarhan
kautta ja siellähän tyttö nukkui marjapensaan juurella.
Isän setä rakensi talon naapuritontille.
Heillä oli Unto-niminen poika, joka oli
minua 3 kk vanhempi. Olimme n. 4 ½
vuotiaita, kun äiti oli kuullut keittiöön
kummallista ääntä ulkoa. Siellä istui kaksi nappulaa katon lappeella. Sisareni on
syntynyt elokuussa ja tämä katolle kiipeäminen oli alkukesästä. Nopeasti äiti oli
päätellyt, ettei voi edes yrittää hakea toista
meistä pois, toinen olisi pudonnut siinä
vaiheessa. ’Katselkaa maisemia vähän aikaa, hän hakee naapurista apua.’

Kun äiti lopulta pääsi Mänttään tärkeä kirje laukussa, juna oli ehtinyt lähteä eteenpäin. Äidille oli sanottu, ettei voida enää
auttaa asiassa. Junan katsottiin olevan jo
sotatoimialueella.
Nyt palataan vielä sinne Mariankadulle.
Siellä oli äiti ja vauva, isä oli rintamalla.
Kotini oli Messukylässä (liitettiin Tampereeseen 1947). Meeri-tätini, isän sisar, oli
luvannut tulla hakemaan meidät kotiin.
Asia muodostui hankalaksi, kun kolme eri
taksia kieltäytyi kyydistä kuultuaan Messukylän. ”Siellä on niin paljon lunta, ettei
sieltä pääse pois.” Niinpä Meeri oli ottanut
taksin Mariankadulle ja kertonut äidistä, vauvasta ja Messukylästä, kun enää ei
ollut mitään tehtävissä. Autoilija oli kuulemma rähissyt kaiken matkaa, että tämä
oli keljuilua. Vauva ja äiti saatiin kotiin –
kaikki hyvin.

Seuraavana syksynä, kun pakkanen jäädytti rännien alla olevat saavit riitteeseen,
’paha-pari’ oli taas leikkimässä. Jollain tavalla olin saanut Unton nostettua saaviin
ja kaulaa myöten poika oli vedessä, kun
taas joku tuli pelastamaan.
Vielä yksi kertomus tapahtumasta, jossa
oli yksikseni. Naapurissa Jussilan talossa
oli emäntänä isän täti, jonka muistan siunanneen ja päivitelleen kerran navettaan
tullessaan. Minä olin istunut sonnin niskassa ja pitänyt sarvista kiinni. Hyväkös
siinä oli meluta ja meuhkata. Taas haettiin
apujoukkoja.

Sitten kului muutama vuosi. Olin leikkimässä pihassa ja äiti tuli katsomaan miten
leikki sujui, mutta tyttöä ei ollutkaan. Etsittyään äiti lähti juoksujalkaa mäen kumpareen yli. Sydän pampattaen katseli juostessaan ympärilleen – tyttöä vain ei näkynyt.
Mäen alla oli pohjaton rutamonttu. Reilulla oksalla äiti rupesi naaraamaan vedestä,
josko sieltä jotain löytyisi. Ei löytynyt.

Marja-Liisa Marsa Lehtonen
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Raatihuone
Tampere sai ensimmäisen raatitalonsa
Kauppakadun alkupäähän 1802. Kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin Raatihuoneen tontille valmistuivat ns. salonkieli pilaripuodit – 14 kojun kokonaisuus,
jossa myytiin sekalaista kauppatavaraa.
Puodit paloivat maan tasalle 1

toksen. Ajan mittaan virkavalta sai käyttöönsä Hämeenkadun puolelta vanhan
kalustorakennuksen sekä Kauppakadun
puolelta entisen Kaupunginhotellin talon.
Raatihuoneen salia vuokrattiin ahkerasti ulkopuolisille muun muassa näyttelyjä
ja juhlia vasten. Kaupunginorkesteri piti
siellä konserttejaan vuoteen 1960. Taloa on
käytetty vain kaupungin edustustarkoituksiin 1966 alkaen.

Uutta kaupungintaloa ryhdyttiin rakentamaan arkkitehti Georg Schreckin piirustusten mukaan 1880 –luvun lopulla. Uusrenessanssia edustava rakennus valmistui
1890. Raastuvanoikeus sijoitettiin toiseen
kerrokseen, Kauppakadun puolelle ja
maistraatti Hämeenkadun puolelle. Vuosi
valmistumisensa jälkeen Raatihuone otti
suojiinsa myös vastaperustetun poliisilai-

Tietoja kerännyt mm. Inkeri Heleniuksen
teksteistä
Marja-Liisa Lehtonen

Siimanravistajien kuulumisia
Mennyt talvi oli harvinaisen vähäluminen, lähes lumeton ja jäät heikkoja. Pyhäjärvelle ja Näsijärvelle ei uskallettu mennä, mutta pienissä järvissä oli sen verran
jäätä, että saimme pilkkikisat pidettyä.
Perinteitä noudattaen Siimanravistajat ja ToKaSu:laiset pilkkivät Keijärvellä
19.2.2020. Jälleen ’kisailtiin’ ruutukisana,
kaikki samassa ruudussa, johon Laatikaisen Leo oli kairannut 40 reikää.
Kisan jälkeen nosteltiin saalispussit
vaa’alle, jolloin totesimme ToKaSu:laisten
voittaneen jälleen. Nuotiomakkarat ja pullakahvit maistuivat lopuksi makoisilta.
Siimanravistajien jäsentenvälinen pilkkikisa pidettiin Häijään Särkijärvellä Sastamalassa, Tertun ja Jorman luona 5.3.2020.
Päivä oli pilvinen, vähän lämpöasteita,
jäällä oli hyvä liikkua kun ei ollut lunta.

Anneli Hytönen pilkkimässä.

Kalaakin saimme jonkin verran, allekirjoittanut sai kunnon ahvenvonkaleen,
joka painoi 420 g. Kisan jälkeen nautimme
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isäntäväen keittämän maukkaan lohikeiton sekä pullakahvit, lämmin kiitos heille
siitä.
Kalojen punnituksessa saatiin seuraava
järjestys: Naiset: 1. Mirja Lehto 500 g, 2.
Siiri Vilén 460 g, 3. Anneli Hytönen 150 g,
4. Terttu Mäkelä 70 g, 5. Mirjam Salin Miehet: 1. Jorma Luhtala 620 g, 2. Veijo
Hytönen 5 g, 3. Keijo Viinanen Nyt loppukevään aikana emme ole voineet
pitää kalakerhoa koronavirustilanteen
vuoksi. Toivotaan, että tilanne rauhoittuu,
pysymme terveenä ja pääsemme loppukesällä mato-ongelle sekä syksyllä taas kalakerhoon. Pidetään itsestämme huolta!
Hyvää kesää ja kireitä siimoja!
Siiri Vilén

Siiri esittelee saamaansa kalaa.

Erkki Töyssy, TPB. Kuva: Osmo Kaikuvuo.
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TPB Keilaus

Väkeä riitti ystävänpäiväkilpailuissa. Kuva: Osmo Kaikuvuo.

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

Mari Isokivijärvi vauhdissa ystävänpäiväkilpailuissa. Kuva: Osmo Kaikuvuo.
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Tärise kun vielä voit

Yhteisötanssia etänä!

Sheikkaa, veivaa, tutisee joo,

Nyt koronan aikaan olemme tanssineet
yhteisötanssia etäyhteysien avulla. Ohjaaja Marjo ja muusikko Eero ovat olleet
Liikelaiturilla ja me tanssijat kukin kotonamme. Jos haluat liittyä joukkoon niin
ilmoittaudu Marjolle sp
hamalainen.marjo@gmail.com

ottaa hillittömästi päähän, noloo.
Ei oo krapula ,ei jännitä näin kovaa,
Parkinson on, sain arpajaisvoiton.
Se ei pois lähde, se loisii sussa,
tuntuu joskus, elävältä haudatussa.

Maksu 5 euroa/kerta maksetaan yhdistyksen tilille FI95 5730 0820 0451 73.

Mut mitä sitä märehtii, turhaan poraa,
nyt antaa mennä, kun elämä joraa.
Se jos paljon ottaa, se myös antaa,
luota siihen, et elämä sun painoskin kantaa.
Se on sun, mätäpaise sua varten,
haastetta eloon sankareiden, sankaritarten.
Luova hulluus riehuu valtoimenaan,
tee kaikkea mikä kiinnostaa....

Parkkistupaa vuokrataan

ne on toiset tytöt jotka siivoaa

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.

Perikshän ei anneta, älä mulle ala,
mä otan selvää ootko lintu vai kala.
En tarvi miljoonia, Foxin tililtä rahaa,
mulla välähti, siis tiät malliin AHAA.
Upotan sen kanavaan, ja pissaan päälle,
nousen kylvystä kylmästä lopulta voittajana jäälle.

Hinta yhdistyksen jäsenille 50 euroa ja
muille vuokraajille 120 euroa/kerta.

Hukutan Mr Parkinsonin, tärisköön välillä itekseen,

Tuvan vuokraus ja lisätiedot: Osmo Kaikuvuo, p. 040 510 9884

mä porskutan, naurulla vuosia teen.
*Sartsa 2020*
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Hoitokokemuksia
Apomorfiini-infuusiosta
Minulle laitettiin infuusiopumppu Hatanpään neurologisella lokakuun 2019 lopussa.

Iltapäivällä hoitaja antoi minulle pumpusta kokeeksi lisäannoksen ja siitä seurasi,
että nukahdin kesken kahvinjuonnin – heräsin kahvin kaaduttua syliini. Onneksi se
oli jo ehtinyt jäähtyä! Kaikki vaatteeni vain
kastuivat kahvista. Tämä auttoi lääkeannoksen koon määrittämisessä, liian suuri
annos väsytti kovasti.

Neurologian osastolta piti hakea kolmea
päivää ennen sinne menoa lääke pahoinvointia vastaan, sitä otettiin koko osastolla
oloajan ja vielä sieltä päästyäkin kotona
- minulle ei kylläkään tullut lainkaan pahoinvointia. Menin osastolle maanantaina ja pumppu laitettiin tiistaina aamulla.
Ensin tehtiin testit sopiko pumppu minulle ylipäätään. Minut laitettiin makuulle
ja vatsaani navan alle laitettiin ’istukka’,
jossa oli hyvin ohut neula ja letkua pitkin
annettiin annos infuusionestettä. Sitten piti
nousta rivakasti ylös (hoitaja auttoi nousemisessa), kuulostella huimaako ja tehdä
napsutuksia ja kantakoputuksia lääkärin
valvonnassa. Lääkeannosta nostettiin ja
sama toistettiin kolme kertaa. Minua ei
huimannut ollenkaan. Pumppu siis sopi
minulle ja se jäi käyttööni, sain sitä varten
kaulapussin. Kävin sairaalan käytävällä
kävelemässä kävelytelineen kanssa ja se
sujui hyvin. Kävelin päivittäin osastoa
ympäri, tuntui hyvältä, kun saatoin ottaa
pitkästä aikaa kunnon askelia.

Parkinson-lääkkeitä vähennettiin puoleen,
olin aikaisemmin ottanut Sinemetiä 10 kertaa päivässä (1350 mg) ja nyt kertoja tuli
vain viisi, Rasabon ja Requik jäivät kokonaan pois.
Omaishoitajani, henkilökohtainen avustajani sekä tyttäreni opettelivat pumpun käytön, koska minä itse en kankeine käsineni
pystynyt sitä hoitamaan. Ei se kovin mutkikasta ollut, piti huolehtia infuusionestepullon vaihdosta pumppuun ja pumpun
latauksesta laittamalla se telakalle aina
öiksi. Uusi ’istukka’ pantiin joka aamu vatsanahkaan, samoin uusi letku. Pumppu oli
käytössä päivittäin kello 8-22. Kun menin
aika myöhään nukkumaan ja otin viimeisen lääkkeen kello 23, tuli pumputonta ja
vähälääkkeistä aikaa iltaisin aika paljon,
mistä seurasi, että tuskin pystyin liikkumaan vuoteeseen mennessäni.

Lounaalla huomasin, että makuaistini
oli hävinnyt kokonaan. Tuntui todella
oudolta, kun mikään ei maistunut miltään – kahvi oli vain märkää lientä eikä
metwursti maistunut edes suolaiselta.
Vain katsomalla ja ruuan koostumuksesta
tiesi mitä oli pureksimassa – kun esimerkiksi kurkun koostumus ja suutuntuma
poikkeaa kovasti vaikkapa perunamuusin
tai raejuuston koostumuksesta. Kauhistuin ajatellessani, että nyt olin menettänyt
yhden harvoista vielä jäljellä olevista nautinnoista. Mutta onneksi makuaisti palasi
seuraavana päivänä, kun söin suklaata.
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Perjantaina pääsin kotiin, enkä enää
kyennyt kävelemään niin hyvin kuin olin
sairaalassa pystynyt. Kaiken kaikkiaan
liikuntakykyni oli pumpun kanssa ja puolikkaalla lääkeannoksella samaa tasoa
kuin aikaisemmin pelkillä lääkkeillä – hyvin hitaasti ja vaivalloisesti kävelypöydän
avulla sisällä ja pyörätuolilla ulkona. Lisäksi olin ruvennut pumpun laiton myötä
kuolaamaan päivälläkin, aikaisemmin olin
tehnyt sitä vain öisin. Kuola oikein pulppusi vasemmasta suupielestäni, talouspaperit kastuivat hetkessä läpimäriksi.

Me haimme hoitotarvikejakelusta pumpun tarvikkeita (mahtavan suuri kassi) ja
apteekista infuusionestettä, saimme sitä
kolmeksi kuukaudeksi. Onneksi se oli kokonaiskorvattava, sillä yksi pullo maksoi
melkein 300 euroa ja kesti käytössä pari
päivää. Lääke piti tilata etukäteen apteekista.

kesken puhumisen ja sitten ei pystynyt
enää sanomaan sanaakaan. Kävin neurologilla ja luovutin pumpun pois, piti palata vanhaan lääkitykseen. Harmittaa vain,
kun ehdimme juuri hakea uuden kolmen
kuukauden erän infuusionestettä apteekista ja jouduimme viemään lääkepullot
tuhottavaksi apteekkiin aivan kuin kaikki
vanhat lääkkeet. Kovaan syljen eritykseen
neurologi määräsi silmätippoja, atropiinia,
pari tippaa kielen alle. Jos tämä ei auttaisi,
voisin saada botox-pistoksia sylkirauhasiini. Hän pyysi minua soittamaan asiasta.

Neurologi soitti minulle kuukauden päästä ja kyseli vointiani, jakselin aivan hyvin.
Mainitsin kovasta kuolaamisesta, hän sanoi, että siihen on joitakin hillitsimiä. Kävin verikokeissa kolmen kuukauden päästä pumpun laitosta. Parin päivän päästä
hoitaja soitti ja sanoi, että minun pitää lopettaa pumpun käyttö, koska punaiset verisolut olivat alkaneet hajota. Tämä oli aika
harvinaista. Hän antoi ajan neurologille
parin päivän päähän. Olinkin ihmetellyt
minulle ilmaantunutta hengenahdistusta,
ilma yksinkertaisesti loppui keuhkoista

Pettymyksekseni pumppu ei auttanut minua liikkumaan yhtään paremmin, vaikka
olin niin sitä toivonut. Mutta nyt minun ei
enää tarvitse miettiä apomorfiini-infuusiota ja haaveilla sen suomasta helpotuksesta.
Tuija Kaikuvuo

DBS
Olen Juha Rautiainen ja toimin vuonna
2020 Tampereen Parkinson-yhdistyksen
Valkeakosken kerhon puheenjohtajana.
Kerron nyt, miten minulla Parkinson on
edennyt ja miten olen saanut siihen huomattavan avun.

pääsyä DBS-selvitykseen ja hän hyväksyi
sen. Lääkitystäni jouduttiin koko ajan lisäämään ja tiesin, että kohta kaikki lisäysmahdollisuudet oli käytetty. Kävin maaliskuussa 2019 TAYS:ssä DBS-selvityksessä,
jossa todettiin DBS-laitteen soveltuvan hyvin minulle ja pääsin jonoon.

1. Parkinson- diagnoosi

Minulla oli loppuvaiheessa Levodopa-lääkitys kahden tunnin välein, joka sekään
ei ollut riittävän usein. Kun proteiinia ei
saanut syödä tuntiin ennen eikä jälkeen
Levodopa-lääkkeen, ei käytännössä ollut
ollenkaan ruokailuaikoja.

Menin neurologin vastaanotolle syyskuussa 2013. Olin tällöin 59-vuotias. Hän teetti
minulla muutaman käytännön kokeen ja
kertoi, että minulla oli Parkinsonin tauti.
Tauti oli minulle täysin tuntematon. Tiesin
vain, että yhdellä äitini ystävällä oli ollut
tämä tauti ja hän oli ollut pyörätuolissa.
2. Parkinson etenee
Ehdotin joulukuussa 2018 käydessäni neurologin vastaanotolla, että haetaan minulle
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Minulla oli oireina, varsinkin silloin kun
lääkitykseni ei ollut riittävä, mm. kaiken
toiminnan hidastuminen, pukeutumisvaikeudet, syömisvaikeudet, vaikeus nousta
matalalta tuolilta, vaikeus nousta sängystä, kävelyn hidastuminen, aamulla tarvit-

Jaakko Ylinen kertoi kokemuksistaan DBS:stä Orivedellä. Kuva: Osmo Kaikuvuo.

sin kävelykeppiä ja nopea rasittuminen eri
tehtäviä tehdessäni.

den tunnin jälkeen, että laitteessa on niin
hyvät säädöt, että siihen ei kannata koskea
ja voin lähteä pois. Olin itse samaa mieltä.

3. DBS-laitteen asennus ja kokemukset

Minulta on poistunut lähes kaikki Parkinsonin oireet, vain huono käsiala on jäänyt
jäljelle, mutta sekin on parempi kuin ennen DBS-laitteen asentamista.

Minut kutsuttiin sairaalaan lokakuun
lopussa 2019 ja BDS (Deep Brain Stimulation) -laitteen asennus onnistui hyvin.
Leikkausta seuraavana päivänä lisättiin
laitteen virtaa ja säädettiin jäljelle jäävää
lääkitystä ja laitteen hyvät vaikutukset tulivat esille.
Nyt olen käyttänyt laitetta yli viisi kuukautta ja olen erittäin tyytyväinen. Usein
laitetta pitää säätää viikkoja/kuukausia
ennen kuin optimaaliset säädöt löytyvät.
Minä kävin kuukauden päästä leikkauksesta neurologian poliklinikalla, jossa
todettiin, että laitetta ei tarvitse säätää.
Joulukuun 2019 puolessa välissä menin
kolmeksi päiväksi säädättämään laitetta
TAYS:iin. Kuitenkin neurologi totesi kah-

4. Lisätietoa
shorturl.at/iln28
Juha Rautiainen

13

Jäseniltä
Yhdistyksemme jäsen Olli Soininen on
julkaissut uuden kirjan omakustanteena.
Tämä on hänen toinen runokirjansa ja
näin hän kirjoittaa siitä itse:

Se, joka
Se, joka väittää tietävänsä valehtelee
Aukkoja riista-aidoissa
Virtauksen syövyttämä jää kengän alla
Ratkaiseva virhe geenikartassa
Pieni epäusko Taivaan portilla
Erittäin harvinainen yliherkkyysreaktio
Onneton yhteensattuma
Se yksi ainoa sana, mikä aiheutti
Silmän räpäys
Vaara
Riski
On/Off

”Kirjoitan, koska kaoottinen pääni kaipaa
järjestystä. Kirjoittaminen on terapiaa. Jokainen ihminen käsittää runon omaan maailmaansa. Runoistani pitävät myös miehet,
koska ne ovat karheita, kuten elämä on.
Minulla on ite-taidepuisto Vesilahdella. Olet
tervetullut.”
Voit ostaa kirjan tilaamalla sen sähköpostilla olli1067@gmail.com tai tekstiviestillä numerosta 045 134 6302. Hinta
on 25 €, josta 5 € tulee yhdistykselle. Voit
kysyä myös Soinisen aikaisempia kirjoja – runokirjaa Elämän ja elämän kysymys sekä novellikokoelmaa Rotan hauta,
kohtumiehet ja muita kertomuksia.

Pois
Halusin pois
itsestäni ja täältä.
Halusin paeta.
En pystynyt.
Ja niin minun oli kasvettava vahvemmaksi.
En halunnut porkkanaa silmieni eteen.
Halusin elämän.
Halusin onnistua enkä antaa periksi.
Kuitenkin tunsin olevani elämäni luopio.
Aina minä, joka haluaa.
Sinä, joka toteutat tai rikot
Halusin pois,
mutta unelmat seurasivat mukana.
Ja lopulta taivuin ja ymmärsin, että
viikonpäivät seuraavat toisiaan,
eikä siihen udella mielipidettäni. Elämä
jatkuu eteenpäin minun jankkaamisesta
huolimatta.
Voin valita itsesäälin tai katsoa silmät auki
tulevaisuuteen.

Olli Soinisen kirjan kansilehti.
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Pienten puheita

Hymyillään

Olimme viisivuotiaan poikani kanssa
käymässä äitini luona eli pojan mummolassa. Keskustelun aikana kutsuin mummoa äidiksi. Poika totesi hivenen moittivalla äänellä: ’Ei aikuisilla ole äitiä. Lapsilla
on äiti ja aikuisilla on mummu.’

Aviopari lähti synnytyslaitokselle, vaimo
ajoi autoa, vaikka se olikin hiukan vaivalloista - miehen jalka oli poikki ja kipsissä.
Sairaalan pihassa vaimo ajoi synnytysosaston oven eteen, jotta miehellä oli mahdollisimman lyhyt matka konkata kainalosauvojen kanssa. Mies menikin heti sisään,
koska satoi vettä. Aulassa sairaanhoitaja
kysyi hiukan hämmästyneenä, millä asialla mies liikkui. ’Tulemme synnyttämään.
Vaimoni tulee ihan kohta. Hän vain pysäköi automme ja tuo tarvikekassin.’

Isoveli 5 v. pohti ääneen pikkusiskon 3
v. kanssa, että mikä mahtaa olla iltakoulu.
Pikkusisko ei tiennyt, mutta esitti vastakysymyksen: ’Mutta mikä voi olla yökerho?!?’
3-vuotias tyttäreni kertoi haluavansa kissan. Selitin hänelle, että emme voi, koska
isi on allerginen. ’No, otetaan sitten sellainen
hyla-kissa!’ keksi tyttö.

Pikkupoika julisti linja-autossa suureen
ääneen, että hänellä on pissahätä. Äitiä vähän nolotti ja hän pyysi, että poika sanoisi
vastaavassa tilanteessa, että häntä laulattaa. Poika meni sitten mummolle yökylään
ja heräsi yöllä pissahätään. Hän herätti
mummon ja selitti, että häntä laulattaa.
’No, laula sitten, mutta hiljaa ja suoraan
minun korvaani, ettei vaari vain herää,’ sanoi mummo kuiskaten.

Katselimme aitauksessa olevia alpakoita,
kun paikalle saapui noin nelivuotias poika. ’Katto mummi! Tääll on lehemä! Ja sillon
höyhenekki ja kaikki! ’ selosti poika mummulleen.

Oriveden kerhon väkeä ennen koronavirusta. Kuva: Osmo Kaikuvuo.
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Yhdistyksen tapahtumia syksyllä 2020
Hallitus
ke 26.8. klo 12‐
ke 16.9. klo 13‐
ke 14.10. klo 13‐
ke 18 .11. klo 13‐
ke 16.12 klo 13‐

Juhlat, kokoukset yms.
12.9. klo 12‐17 Ilkko
ma 21.9. klo 17‐
kevätvuosikokous
19.11. klo 13‐
Merkkipäivätilaisuus
ma 23.11. klo 17‐
syysvuosikokous
27.11. Pikkujoulu, Willa
Viola

Huutis
24.9. klo 14‐
29.10. klo 14‐
26.11. klo 14‐
17.12. klo 14‐

Läheisten iltaryhmä
10.9. klo 17‐
8.10. klo 17‐
5.11. klo 17‐
3.12. klo 17‐

Parkkistupa

Parkkistupa

Parkkistupa
Liikunta

Parkkistupa

Keilailu, TPB

Pelkkis + kuntosali

Tuolijumppa

Vesijumppa

Ma klo 9‐10

Ti 10‐12

Pe 13.15‐14.45 alkaa
18.9.

Su 13‐14.15 alkaa 20.9.

Ruotulan tenniskeskus

Parkkistupa

Validia‐talo, Ritakatu 7

T

to klo 9‐10

Kaupin keilahalli
Aluekerhot ja ryhmät
Hämeenkyrö‐Ikaalinen

Jämsä

Kokoontuu kuukauden
toinen perjantai klo 16

Uintia kerran viikossa

Aurinkorinne

Uimahalli Koskikara

Orivesi
Mänttä
Kuukausikerho, joka
Keppijumppaa ja bocciaa
kuukauden toinen tiistai
k
ma klo 13
klo 13
Bingo joka kuukauden
Uinti kerran viikossa
viimeinen perjantai.

Kaupungintalon
kerhotilat
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Länskä

Karaoke
Joka toinen keskiviikko

Konkarit, omaisten
päiväryhmä

Peli‐illat (tietovisa, bingo)
Joka toinen keskiviikko

Siimanravistajat
8.9. klo 15‐

Pelit klo 16‐17

13.10. klo 15‐

Tietovisa n. klo 17.15

10.11. klo 15‐

Bingo n. klo 17.45

8.12. klo 15‐

Parkkistupa

Parkkistupa

Virrat , Pohjois‐Häme

17‐19.30

Parkkistupa
Yhteisötanssi

Tiistaisin klo 14.00‐15.15
25.8., 1.9., 8.9., 15.9.,
22.9. ja 29.9.

Parkkistupa
Tampere Nuoret
Parkkikset

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

Liikelaituri

Nokia
Kokoontuminen
kuukauden toinen ma klo
13

Sastamala
Kokoontuminen
kuukauden viimeinen
torstai

Valkeakoski
Kokoontumiset
kuukauden 2. perjantai
klo 12‐18

SPR:n tila

Paikka ei tiedossa

Valtakatu 20, entinen
musiikkikirjasto
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Kokoontumiset tiistaisin
viikoittain

Virtain liikuntahalli

Kaksi pankinjohtajaa oli arvokkailla päivällisillä, päivällispöydässä oli todella komeat aterimet. Toinen johtaja sanoi haluavansa sellaiset itselleen ja yksinkertaisesti
otti ja työnsi haarukan ja veitsen puvuntakkinsa povitaskuun. Toinen johtaja ihmetteli moista röyhkeyttä ja pyysi lasiaan
kilistäen puheenvuoron. Hän kiitti isäntiä
monisanaisesti hauskasta illasta ja sanoi
tekevänsä yhden taikatempun, taikuri kun
oli. Hän otti omat aterimensa ja työnsi ne
povitaskuunsa. Hän sanoi simsalabim ja
nappasi aterimet toisen johtajan povitaskusta julistaen, että vaikka hän laittoi aterimet omaan taskuunsa, niin ne taikasanan
jälkeen löytyivät pöytänaapurin taskusta!

Mies soitti kaverilleen ja kertoi suunnittelevansa pientä pääsiäismatkaa. Kaveri
vähän ihmetteli matkalle lähtöä koronakaranteenin vuoksi. ’No, aion käydä vaatehuoneessa ja käyn ehkä autotallissakin, jos
oikein reissaamisesta innostun.’

Kuuluisia viimeisiä sanoja
Tuolla lihavalla miehellä on pirun kälänen
mopo ja rumat nahkaliivit.
Koirathan rakastavat minua.
Hassua, tämä mehu haisee aivan karvasmantelilta.

’On hienoa, kuinka tuo lääketiede on kehittynyt’, sanoi mummo käytyään lääkärissä. ’Nykyisin riittää, että näytän kieleni.
Muistan, että kun kävin lääkärissä nuorena tyttönä, niin aina piti riisua pusero!’

Pakkasin itse laskuvarjoni, joten se on kunnolla pakattu.
Eihän täällä ole vuosiin näkynyt yhtään
haita.

Arjen apuja
Pihdit helpottavat
mm. jugurtti- ja
viilipurkkien avaamista.

Tabletinpuolittaja.

Polkulaite (restoraattori), voi käyttää
käsilläkin.

Tabletinpainaja, auttaa saamaan tabletin
läpipainopakkauksesta.
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Käy muistipuistossa!
Välillä on hyvä rikkoa rutiineja ja antaa aivoille uudenlaista tekemistä, jotta ne säilyvät toimintakykyisinä.
Voit vierailla Muistipuistossa: etsi tietokoneelta hakusanalla ’muistipuisto’ ja esille
tulee monenlaisia aivopähkinöitä:
muistin, hahmottamisen, päättelyn ja tarkkaavaisuuden tehtäviä.
Toivottavasti viihdyt.

Ajatuksia
Aikaa metsäolympialaisiin
puyhtyeissä. Kumpaakin voisi kuvailla
vaikka näin: ’Pekko’ positiivisesti soittajan
oloinen ja näköinen ja Marjo onnellisuuden esikuva, tanssijan oloinen.

on enää 81 päivää. Metsä huokuu yhteisöllisyyttä, onhan kansainvälinen olympialiittovalinnut yhteisötanssin näytöslajiksi.
Yhteisötanssi on levinnyt ympäri metsäyhteisöä, tuoden mukanaan onnellisuuden.

Harjoittelu jatkuu, palaamme asiaan olympialaisten jälkeen!

Yhteisötanssiin ei voi eläytyä allapäin, sillä musiikki ja liikkeet vie mennessään ja
luo onnellisuuden olotilan.

Onnellisuutta koko ryhmälle toivottaa
Jukka (itsekin eläytymässä)

Metsäyhteisö on saanut avukseen kokeneen ryhmän. Tampereen Parkinson-yhdistyksen kouliintuneet yhteisötanssijat
ovat liittyneet metsäyhdistyksen ryhmään.
Musiikista huolehtii monitoimimies ’Pekko’ ja Marjo huolehtii kokonaiskuvasta
minkä välitti sankalle yleisöjoukolle.
Marjo on opiskellut yhteisötanssia eri
maissa ja on alansa kova ammattilainen.
’Pekko’ on soittanut lähes kaikissa huip-
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Ajatuksia ja hokemia

sa, sen löytää jokainen itsestään. Avainsana on onnellisuus. Hän, joka tuntee tai
haluaa tulla onnellisuuden tilaan, on tervetullut. Onnellisuuden tilaan kuljetaan
ajatusten voimalla.

Ei tuule nyt, on tyyni nyt ja tuulikin on
nyt tyyntynyt.
Hevonen vetää, kuski vedättää, yhtiön
pomo vedätyttää, tukkiyhtiö vedätätyttää.

Ajattele positiivisesti, auta muita, pyri onnellisuuteen, olet onnellisuuden maassa,
tilassa.

Koittaako Kikero kelloa vai soittaako
Sikero selloa.

On totta, että elämä tuntuu toisinaan raskaalta, väärältä - miksi minulle käy näin!
Kohtaa liikaa pahuutta ja tunnet vääryyttä.

Luoja loi lumen, luoja loi lumenluojan,
luojan luoma lumenluoja loi luojan luoman lumen.

Tiedät tietoisesti, että positiivinen voittaa negatiivisen ajattelun. Onnellisuuteen
pääsee ajatuksin positiivisin, pienin askelin kohti onnellisuutta ja onnen tilaa.

Kas vain, sanoi kasvain ja kasvoi vain,
sillä vain kasvain voi kasvaa noin vain.

Onnellisuus koostuu hetkistä, kerää hetkiä, opettele onnellisuuteen, auta huonompiosaisia, huomioi heitä joita harvoin huomioidaan, säteile onnellisuutta, se tarttuu.

Meistä tuntuu usein pahalta,
väärältä, kaikki on huonosti. Eikö vaan!

Mennään tutustumaan
maan elämään!

Lähde siis matkalle onnellisuuden maailmaan. Onnellisuuden tila on meissä jokaisessa.

onnellisuuden

Kettu kiiltävä turkki oli jo aamusta liikkeellä, hän juoksenteli, hyppeli kivien yli.
Metsän suuret olympialaiset lähestyivät,
aikaa oli enää 198 päivää.

Jokainen vastaa onnellisuuden kutsuun
tavallaan.
Sulje silmäsi, rentoudu, anna ajatusten leijailla, lähde matkalle onnellisuuden tilaan.

Kettu kiiltävä turkki eli Julius Repolainen
harjoitteli ahkerasti. Neljä vuotta taapäin,
Sherwoodin kisoissa hän, Julius, voitti 100
m juoksun, mutta jäi yllättäen pituushypyssä toiseksi. Kisan voitti Juliuksen hyvä
ystävä Topi-orava, kuuluisaa oravan sukua kunniakkaasti edustaen.

Onni ja onnellisuus ovat aivan eri asioita.
Onni on jokin ulkoinen asia, vaikkapa ’löttövoitto’. Sekin tekee onnekkaasta yleensä
onnellisen.
Onnellisuus tulee sisältäpäin ja kumpuaa
onnellisuutena. Onnekas onnistuu jossain
asiassa tuurilla. Onnellinen on onnellinen.
Onnellisuus säteilee ulospäin ja onnellisen
on hyvä olla.

Eletään poikkeusaikoja - ei vaivuta synkkyyteen, pyritään onnellisuuteen, tästäkin
selvitään. Metsän suuret olympialaiset
kisataan normaalisti, metsälaboratorio on
kehittänyt vasta lääkkeen uhkaavalle virustaudille.

Siispä onnellisuuden tilassa olevat ovat
onnellisia.
Missä onnenmaa sijaitsee, kysyy epätietoinen. Onnenmaa ei ole rajattu alue, kuten
esim. Venäjä ja Suomi.

Elämä jatkuu - ollaan onnenkaita onnellisia.
T: Jukka

Onnenmaa, onnentila on meissä jokaises-
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Tulevia tapahtumia

Karaokea laulamaan

Hallitus kokoontuu

Suosittua karaokea järjestetään syksyllä 2020 joka toinen keskiviikko. Heikki ja
Juha vetävät sitä joko yhdessä tai erikseen,
takuulla taitavasti ja ammattimaisesti.

Yhdistyksen hallituksen
kokoukset ovat
26.8., 16.9.,14.10., 18.11. ja 16.12.

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.

Kokoukset pidetään Parkkistuvalla ja ne
alkavat klo13, paitsi 26.8. kokous alkaa klo
12. Kokoukset ovat avoimia, joten tervetuloa!

Hyvät huutislaiset!
Huutikset jatkuvat syksyllä 2020 kerran
kuukaudessa, jos korona sen sallii. Jos
haluatte pitää huolta puheenne selkeydestä ja kuuluvuudesta, tulkaa mukaan.
Parkinson tunnetusti tekee puheäänelle
tepposet, hiljentää sitä ja sotkee sanoja,
tekee puheesta vaikeaselkoista. Huutiksessa saat runsaasti vinkkejä kotiharjoitteluakin varten. Kaiken lisäksi Huutiksessa
on hauskaa, siellä nauraa ja haukotellakin
ihan luvan perästä.

Seuraa Aamulehden Menoinfon yhdistyspalstaa, siellä on ilmoitus aina karaokepäivinä.
Karaoke-illat ovat 16.9.,30.9., 14.10., 28.10.,
11.12.,25.11., 9.12.
Tervetuloa kaikki mukaan!

Huutispäivät ovat:
24.9.

29.10.

26.11. ja 17.12.

klo 14-15.15 Parkkistuvalla, Satakunnankatu 56
Hokemia kotiharjoitteluun:
Illin Lilli Tillin sillalla illalla istuskeli.

Läheisten iltaryhmä

Kaarlo Kustaanpoika kaksin käsin keksin korista koppas.

Vertaistukiryhmä Parkinsonintautia sairastavien läheisille kokoontuu syksyllä
2020 seuraavasti: 10.9. 8.10. 5.11. ja 3.12.
klo 17.00 Parkkistuvalla.

Pässi pökki pukkia, pukki pökki
pässiä. Pukki pökki ja pässi pākkäs.

Tervetuloa mukaan!
Siiri Vilen 040 7348251

Hupsukspas piti
tulla.

siiri.vilen@pp1.inet.fi
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Lehti on luettavissa myös internetissä
osoitteessa

Liikkeelle!
Nyt on kevät 2020 ja maailma on koronaviruksen armoilla.

tampereenparkinsonyhdistys.fi.

Mutta uskotaan, että asiat palautuvat lähes ennalleen.

Tarkoitus on tiedottaa jäsenille sähköpostitse ajankohtaisista asioista, joten ilmoita
sähköpostiosoitteesi

Jatkamme liikuntaa syksyllä entiseen
tahtiin.

tuija.kaikuvuo@gmail.com.

Poikkeuksena Ratinan vuorot, jotka
jäävät pois. Ratinan kuntosali jää sekin
pois.

Samoin toivomme, että jäsenet ilmoittaisivat syntymäaikansa.
Yhdistyksessä oli 31.12.2019 jäseniä 663,
joista 320 omisti sähköpostin.

Kuntosaleja on käytössä Ruotulassa tiistaisin klo 10-12 ja Pispan palvelutalossa,
joka on tamperelaisille ilmainen.

Potilasjäseniä 535, muu liikehäiriösairaus
9, dystonia 4, omais- ja muita jäseniä 115.

Ratinan salijumppa korvataan Parkkistuvalla tuolijumpalla, pukalla tms. Tarkemmat tiedot annetaan myöhemmin.
Tuolijumppa sopii hyvin myös meille
’kaatuvaisille’. Jumppaamme klo 13.1514.45.

Uusia jäseniä liittyi 58, jäsenyys päättyi 76,
erotus vuoteen 2018 on -18,
vuonna 2017 jäsenmäärä oli 714 ja vuoden
2018 lopussa 688.

Tuolijumppapäivät ovat 18.9., 25.9.,
2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11.,
13.11, 20.11., 4.12. ja 11.12.

Merkkipäivän viettäjä!		
Yhdistys haluaa muistaa jäseniään syntymäpäiväkahvien merkeissä. Niinpä kutsumme kaikki 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96 ja 97 vuotta vuonna 2020
täyttävät

Kysykää meiltä liikunnasta
Jukka 040 324 3500 Seppo 040 770 1548

to 19.11. klo 13.00 Parkkistuvalle merkkipäiväjuhlaan
		
		

Ohjelmaa on – runonlausuntaa ja musisointia.

Teatterikerho?

		
Jokaiselle lähetetään hen		
kilökohtainen kutsu –
		
joko kirjeitse tai
		sähköpostilla.

Hei teatterinteosta ja näyttelemisestä
kiinnostuneet!
Tervetuloa keskustelemaan keskiviikkona 16.9. kello 16-17 mahdollisuudesta polkaista teatterikerho käyntiin
syksyn aikana. Saisimme mukavan
yhdessätekemisen ohessa puheharjoitusta….

22

Pelataan bingoa ja kannatetaan Tervetuloa Ilkkoon syyskauden
yhdistystä!
avajaisiin!
Bingon peluu on mukava tapa kannattaa
yhdistystämme. Pelaamme Parkkistuvalla
bingoa keskiviikon peli-iltoina tietokilpailun jälkeen ja aloitamme pelaamisen ehkä
myös Huutiksen yhteydessä.

Toivottavasti koronaongelmat ovat jo ohi
ja voimme kokoontua!
Tule mukaan kuulemaan tulevasta toiminnasta ja viettämään mukavaa syyspäivää
porukassa

Ja jännittäväähän bingon pelaaminen on!
Kierros maksaa 2,50 euroa ja palkinnot
ovat sellaisia, että ’niitten kanssa kehtaa
kotiin mennä’, kuten eräs voittaneista sanoi.

lauantaina 12.9.2019 klo 12-17.
Ruokailu seisovasta pöydästä heti alkuun ja myöhemmin juomme kahvit.

Tervetuloa pelaamaan!

Ohjelma on vapaamuotoinen, voit kertoa tarinan tai vitsejä, soittaa tai
vain nauttia olostasi hyvässä seurassa. Tarjolla on pihapelejä mm.
ketjunheittoa, vertaistukea, naurua ja ystävyyttä!
Kaikki tämä vain 25 euroa. Summa maksetaan Tampereen Parkinson-yhdistyksen
tilille FI95 5730 0820 0451 73.
Ilkon kurssikeskuksen osoite on Ilkontie 8,
36220 Kangasala
Ilmoitathan tulostasi pe 4.9. mennessä
Taina Pensasmaalle puh. 050 358 9904 tai
sähköpostiin osoitteeseen t.pensasmaa@
gmail.com.

Peli-illat
jatkuvat joka toinen keskiviikko klo 16.0019.00
Pelit alkavat klo 16, tietovisa Parkkistuvan tietäväisille viisaille klo 17.15 ja sen
jälkeen laitetaan bingomylly pyörimään!
Bingossa on mukavasti jännitettävää ja kivat palkinnot.
Seuraa Aamulehden Menoinfon yhdistykset-palstaa.
Peli-illat ovat 23.9., 7.10., 21.10., 4.11.,
18.11., 2.12. ja 16.12.
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Siimanravistajat kokoontuvat
Siimanravistajat kokoontuvat
2020 seuraavasti:
tiistaisin 8.9.
13.10. 10.11.
Parkkistuvalla klo 15
Tervetuloa mukaan!
Siiri Vilén 040 734 8251

Vesijumppaa lämmitetyssä vedessä

syksyllä

Ohjattu vesijumppa on sunnuntaisin klo
13.15-14.15 Validia-taloilla, Ritakatu 7.
Jumpan ohjaajana Leena Järvisalo.

ja 8.12.

Saunat ovat lämpiminä, mahdollisuus
osallistua avustajan kanssa.
Maksu on 100 euroa/kausi, saman perheen
toiselta osallistujalta 80 €.
Vesijumppa on seuraavina sunnuntaina:
20.9.
25.10.
29.11.

27.9.
1.11.
13.12.

4.10.
8.11.

11.10.
15.11.

18.10.
22.11.

Tule nauttimaan vesijumpasta ja saunan
lämmöstä!

Ahven ja särki, talven kalansaaliita.

Yhdistyksen toimintojen hinnasto
Tenniskeskus 			
3 € kerta (pelkkis, pukka, kuntosali)
TPB 				
3 € kerta (keilaus, Kaupin keilahalli)
Vesijumppa			
100 € kausi tai 10 € kerta (Validia-talo)
Vesijumpassa alennus 20 €, jos samasta taloudesta osallistuu kaksi henkilöä tai sama henkilö osallistuu molempiin jumppiin.
Yhteisötanssi 			
8 € kerta (Liikelaituri)
Avustajat voivat osallistua ilmaiseksi.
Parkkistuvalla tapahtumat osallistumismaksut:
Huutis				
3 € sisältää kahvin ja pullan
Karaoke			
3 € sisältää kahvin ja pullan
Konkarit			
3 € sisältää kahvin ja pullan
Läheisten iltaryhmä		
3 € sisältää kahvin ja pullan
Peli-ilta				
3 € sisältää kahvin ja pullan
Siimanravistaja t		
3 € sisältää kahvin ja pullan
Tuolijumppa			
hinta vielä avoin
Vuosikokoukset			
ei maksua, sisältää kahvin ja pullan
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Yhteisötanssi jatkuu Liikelaiturilla!
Tantsut ovat tiistaisin klo 14-15.15:
25.8.

1.9.

8.9.

15.9.

22.9.

29.9.

Eero ”Safka” Pekkonen ei ole mukana 1.9. ja 8.9. Aloituspäivänä 25.8. Eero on mahdollisesti paikalla. Muina aikoina hän ilahduttaa meitä soitollaan ja loihtii meille rytmejä.
Ja tietysti meitä ohjaa edelleen tanssitaiteilija koreografi Marjo Hämäläinen.
Tanssin jälkeen istumme kaikki yhdessä kahvilla ja teellä keskustellen monenmoisia.
Mitkään asi-at eivät meitä silloin huolestuta.
Huomaathan, että voit tulla avustajasi kanssa, 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
D-rappuun. Siitä muuta-ma porras ylös ja ovi oikealla. Esteetön sisäänkäynti Pinninkadun puolelta (Pinninkatu 57) melkein yliopiston Linna-rakennusta vastapäätä porttikongista sisään, ovi kongissa heti oikealla, jossa oman ”ovikellon” kohdalla lukee Sisä-Suomen tanssin aluekeskus ja jota tarvittaessa painetaan. Sitten käytävää eteenpäin
hissiin ja 1. krs.
Kannattaa tulla kokeilemaan! Osaat tanssia, jos osaat hengittää, etkä voi tehdä mitään
väärin. Mie-likuvitus vie sinua vaikka mihin, sillä sillähän ei ole rajoja. Jos ja kun osaat
ja haluat heittäytyä, niin silloin erityisesti nautit yhteisötanssista.

Yhteisötanssia. Kuva: Osmo Kaikuvuo.
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TPB keilaus
Tampereen Parkinson-yhdistyksessä pääset myös keilaamaan. Tampere Parkinson
Bowlingissa on hyvä keilaporukka - tule
kokeilemaan maanantaisin ja torstaisin
klo 9-10 Tampereen keilahallille Kauppiin.
Yhteyshenkilönä toimii Anneli Hytönen,
puhelin 040 517 9007.

Siiri Vilen ystävänpäivänä 2020.
Kuva: Osmo Kaikuvuo.

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-

Tiedotustoimikunta
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Parkkisvisa tietäväisille
1.

Minkälainen on triathlon-kilpailu?

2.

Mitä vitamiinia ei ole kananmunassa?

3.

Mitä tarkoittaa loveen lankeaminen?

4.
Mikä ei kuulu joukkoon?
					

Smetana – majoneesi – Sibelius		
smetana – majoneesi – Sibelius

5.

Mikä on Struven ketju?

6.

Mikä on Hurtigruten?

7.

Mitä tarkoittavat viron kielen sanat lainekujuline ja allveenlaev?

8.

Mihin työhön liittyy niidet ja niisiminen?

9.

Millainen on keeppi?

10.

Mikä on Andy McCoyn syntymänimi ja mistä hän on kotoisin?

11.

Moniko nainen on läpäissyt moottoripyöräpoliisin pääsykokeen,
tutkinnon ja moniko toimii kyseisessä ammatissa?

12.

Mitkä olivat Juice Leskisen viimeiset sanat ambulanssissa matkalla
sairaalaan?

13.

Juha Vainio sanoitti yleisurheilumaaottelusta laulun ’Suomi-Ruotsi’.
Mikä tai mitkä sanat täydentävät säeparin? Eivät pärjää Ruotsin missit,
vaikka onkin suuret xxxxx?

14.

Mitä sairautta sanotaan kolmen h:n taudiksi?

15.

Pyöräilijä Lance Armstrong voitti Ranskan ympäriajon ennätykselliset
seitsemän kertaa. Kuinka moni voitoista mitätöitiin jälkeenpäin
Armstrongin dopingin takia?

Vastaukset sivulla 31
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Tampereen Parkinson-yhdistys ry

Hallitus vuonna 2020
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

Uusi ja vanha hallitus yhteiskuvassa joulukuussa 2019. Puuttuu
puheenjohtaja. Kuva: Osmo Kaikuvuo.
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Tampereen Parkinson-yhdistyksen kerhojen yhteystiedot
Aluekerhot
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 Lea Virtanen 040 514 6942.
Lempäälän Parkinson-ryhmä
Yhteyshenkilö Raija Vastamaa 040 590 3746, raija.vastamaa@gmail.com
Mäntän seudun Parkinson-ryhmä
Yhteyshenkilö Marja Pajuniemi 050 340 0359, marja.pajuniemi@phpoint.fi
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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Tampereen Parkinson-yhdistyksen
Pikkujoulut pe 27.11.2020

Juhlat pidetään Viola-ravintolassa klo 18.00-23.00, Juhlatalonkatu 4, Tampellan alue.
Luvassa on maittava jouluateria, lystiä ohjelmaa, arpajaiset, lapaduun tanssimista ynnä
muuta mukavaa.
Juhlan lopuksi on tunti tanssia pienen orkesterin tahdissa.
Juhlatalo on esteetön, lähellä on pysäköintitalo Massun parkki.
Ilmoittautumiset Taina Pensasmaalle 20.11. mennessä
puh. 050 358 9904 tai sp t.pensasmaa@gmail.com
Hinta 30 € maksetaan yhdistyksen tilille FI95 5730 0820 0 451 73
Lämpimästi tervetuloa!

Pikkujoulutunnelmaa 2019. Kuva: Osmo Kaikuvuo.
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Parkkisvisan vastaukset tietäväisille
1.

Ironman eli täysmatkaan kuuluu 3,8 kilometriä uintia, 180 kilometriä pyöräilyä ja
maratonjuoksu, tässä järjestyksessä.

2.

Kananmunassa ei ole c-vitamiinia.

3.

Suomalaisessa kansanperinteessä loveen lankeaminen tarkoittaa matkaa vainajalaan, tietäjän eli šamaanin vaipumista transsitilaan. Vainajala oli esihistoriallisen
maailmankuvan yliluonnollinen paikka tai olotila. Lovi oli aukko arkitodellisuuden ja alisen maailman välillä.

4.

Smetana – majoneesi – Sibelius
smetana - majoneesi – Sibelius

5.

1800-luvun alkupuolella rakennettu kolmiomittausketju Mustanmeren ja Pohjoisen Jäämeren välillä.

6.

Hurtigruten on lauttareitti Norjan rannikolla. Se perustettiin v. 1883 viikoittaisena
höyrylaivayhteytenä. Nykyisin se on 11:n päivän matka Bergenista Kirkkoniemeen ja takaisin. Reitillä on 35 pysähdyspaikkaa, se on yli 2 000 km pitkä, laivat
liikennöivät ympäri vuoden.

7.

Aaltomainen ja sukellusvene.

8.

Niisiminen ja niidet liittyvät kangaspuilla kutomiseen.

9.

Keeppi on lyhyehkö käsivarsien puoleen väliin yltävä, hartioille tuleva viittamainen asuste. Erotuksena boleroon keepissä ei ole hihoja.

10.

Andy McCoy on Antti Hulkko Pelkosenniemeltä.

11.

3 pääsykokeen, 2 ammatissa (kokeessa pitää nostaa 250 kg painava moottoripyörä
pystyyn ja kuljettaa sitä 460 m 3 minuutissa täysissä ajovarusteissa, mikä karsii
naisia ).

12.

Anna viiniä.

13.

xxxxx = luulot.

14.

Menieren tautia (huono kuulo, huono tasapaino, huono vointi).

15.

Kansainvälinen pyöräilyliitto mitätöi vuonna 2012 kaikki Armstrongin vuoden
1998 jälkeen tehdyt kilpailutulokset, mukaan lukien seitsemän Ranskan ympäriajon voittoa, ja asetti hänet elinikäiseen kilpailukieltoon laajasta dopingin käytöstä vuosien 1999 ja 2010 välillä. Tammikuussa 2013 Armstrong myönsi käyttäneensä dopingia kaikkien voittamiensa Ranskan ympäriajojen aikana.

majoneesi ei kuulu joukkoon			
Sibelius ei kuulu joukkoon

31

Tampereen Parkinson-yhdistys ry

Kevätkokous

Maanantaina 21.9.2020 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 kirjallinen pyyntö vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta yhdistyksen hallitukselle.
Kokouksessa esillä vuosikokousten määrä, yksi vai kaksi.
Kahvi- ja pullatarjoilu
Osmo Kaikuvuo, puheenjohtaja
Tervetuloa!

Kesää odotellessa, kevään kukkia. 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

