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Kannen kuva: Saunalauttoja Ratinan suvannossa.
Kuva: Osmo Kaikuvuo.

Puheenjohtajalta
Syksy on aivan käsinkosketeltavissa, yöpakkaset on tulleet ja pihlajanmarjat punertuvat, koronakin yrittää nostaa jälleen
päätään. Tehtaita lopetetaan ja työttömiä
tulee lisää. Ei hyvältä näytä.
Kaikesta huolimatta me aloitamme toiminnan lähes täysillä. Huutista ei voida
aloittaa, koska siellä harjoitellaan äänen
käyttöä ja sitä ei voi tehdä pitämällä pitkiä
välimatkoja. Eijan pitää kuulla mitä kukin
meistä sanoo ja millä lailla. Parkkistupa
on liian pieni lähes kolmellekymmenelle
henkilölle, jotka ovat lähekkäin toisiaan.
Suurempia tiloja emme vuokraa. Huutis
aloitetaan heti, kun koemme, että se on
suhteellisen turvallista.
Parkkis Manse lehdestä. Lehteä tehdessä
meidän tekijöiden tulee ottaa huomioon
tekstin luettavuus ja kuvien sijoittelu koko
lehden ilmettä ajatellen. Jos kirjoitus on
tehty esimerkiksi kokonaisuudessaan
murteella, se julkaistaan niin. Teksteissä
pyritään käyttämään puhdasta suomen
kieltä. Taitettaessa lehti tehdään sopivaksi lukea, etukäteen ei voi esittää sitä, että
kuva esimerkiksi upotetaan tekstin sisään.
Kannattaa katsoa osio OHJEITA KIRJOITTAJILLE, siinä on selvästi kerrottu, miten
kirjoitukset tulee tehdä ja lähettää tiedotustoimikunnalle.

toimintaryhmissä lisätään vierailuja.
On tärkeää, että otamme kiinni jokaisesta parkkiksesta ja heidän läheisistään
ja emme myöskään kaihda yhteistyötä
muitten kanssa. Meidän on myös tuotava
selvästi esille, millaista on Parkinson-tauti ja millaista on elämä, kun sairastaa ja
myös millaista on elämä potilaan rinnalla. Parkinson ei vie henkilöiltä järkeä, on
kysymys liikehäiriösairaudesta. Yhteistyö
yli rajojen on tärkeää, senhän olemme jo
todistaneet, sillä meidän toimintaamme
on kaikki kiinnostuneet tervetulleita. Me
kaikki tarvitsemme toistemme tukea selvitäksemme entistä vaikeammaksi käyneestä elämästä.

Yhteisöllisyys on meidän asiamme ja sen
on ehkä tämän viiden kuukauden toimimattomuus näyttänyt. Tosin yhteisötanssissa oli toukokuu etänä. Etätoiminta
osoitti, että joitakin asioita voidaan tehdä hyvin ja se vetää muitakin kuin lähitoiminnassa olevia mukaan. Näin ollen
olemmekin pohtineet ensi vuonna aloittaa
yhteisötanssissa samanaikaisen lähi- ja
etätoiminnan. Mukaan pyrimme saamaan
koko Suomesta väkeä. Hermolla-lehdessä
on artikkeli yhteisötanssista. Kerhoissa ja

puheenjohtajanne Osmo Kaikuvuo
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Järjestösuunnittelijan terveiset
Ensimmäinen tervehdys minulta täältä
Aleksanterinkatu 21 A:sta! Täällä työskennellään ja perehdytään alueen asioihin
suurella innolla koronarajoitteista huolimatta. Olen siis Heljä Tuomi ja aloitin Parkinsonliitossa järjestösuunnittelijana viime
keväänä, juuri kun ihmisten liikkumista
alettiin rajoittaa ja etätyösuositus tuli voimaan.
Nyt elokuun alusta lähtien olen saanut perehtyä työhön toimistolla kolmena päivän
viikossa ja kaksi päivää teen töitä kotoa
käsin. Perehtyminen asioihin tulisi parhaiten teidän kauttanne ja tulenkin mielelläni kerhoihin ja tapaamisiin tutustumaan
teihin kaikkiin, joten laittakaapa kutsuja
tulemaan. Tapaamisia odotellessa kerron
kuitenkin muutaman sanan itsestäni.

Heljä Tuomi.
Ajattelen, että kaikki aiemmat työkokemukseni voivat auttaa minua tässä työssä.
Paljon tulen kuitenkin tarvitsemaan teidän
jäsenten tukea, jotta pääsen perehtymään
liikehäiriösairauksiin ja niihin liittyviin
haasteisiin. Haluan olla puolestani teidän
tukenanne ja edunvalvojananne. Erityisvastuualueenani liitossa on vertaistoiminta, kokemustoiminta ja omaistoiminta.

Olen jo reilusti 50 ikävuotta täyttänyt,
kahden aikuisen pojan äiti. Pidän paljon
luonnossa liikkumisesta ja vapaa-ajastani suuren osan vievät pihatyöt kotona ja
mökillä. Valmistuin kaksi vuotta sitten sosionomiksi. Pohjalla minulla oli vanha kodinhoitajan koulutus. Olen työskennellyt
kunnallisena kodinhoitajana 90-luvulla.
Aikana, jolloin asiakasta hoidettiin hyvin
kokonaisvaltaisesti; käytiin kaupassa, tehtiin ruokaa, siivottiin ja saunotettiin.

Ollaanhan yhteydessä! Minut tavoittaa
parhaiten puhelimella ja sähköpostilla.

Kuulumisia liitosta

Mieheni työkomennus Ranskaan katkaisi
kodinhoitajan virkani ja jäin muutamaksi vuodeksi elektroniikka-alan tehtaaseen
töihin. Tehtaan lopetettua toimintansa perustin kotipalveluyrityksen ja aloin palvella ihmisiä oman yrityksen kautta enimmillään 8 työntekijän voimin.

Neuvonta- ja kotisivujen chat-palvelu
toimivat taas kesätauon jälkeen. Neuvontapuhelimen numerohan on 0203 77667.
Tampereella järjestetään Stimulaatiokurssi, 13.-15.10.2020, stimulaatiohoitoa käyttäville tai sitä harkitseville Parkinsonin
tautia, dystoniaa ja essentiaalista vapinaa
sairastaville ja heidän läheisilleen. Viimeinen hakupäivä kurssille on 16.09.2020.

Lopetin yrittäjyyteni 6 vuotta sitten ja pääsin opiskelemaan ammattikorkeakouluun.
Sosiaalialaan perehtyminen kiinnosti ja
valmistuin tosiaan sosionomiksi. Nyt olen
todella iloinen tästä uudesta työstäni.
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Keskustoimistolla Turussa 1.10. avoimet
ovet sekä virtuaalikierros ja yhteiset
etäkahvit. Etäkahvien ja toimiston virtuaalikierroksen osallistumislinkki ja tarkempi ohjeistus tulee liiton nettisivuille
syyskuussa. Välittäjässä ollut Avoimet
ovet-tilaisuus Tampereen aluetoimistossa on peruttu koronan takia!

Antoisaa syksyn toimikautta haasteellisesta ajasta huolimatta!

16.-18.11.2020 Vapaaehtoisten koulutuspäivät Ilkon kurssikeskuksessa. Hakuohjeet ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin,
niistä voit kysyä lisää tarvittaessa minulta.

040 092 4032

Yhteistyöterveisin
Heljä Tuomi
Järjestösuunnittelija, Tampereen aluetoimisto

helja.tuomi@parkinson.fi

Parkkistupaa vuokrataan

Tuvalla on myytävänä
liukulakanoita

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.

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 valkoisia ja pastellivärisiä, sekä
yhden hengen että parisängyn poikkilakanoita.
Kaikilla lakanoilla pesusuositus on 60 astetta,
mutta kestävät 90 astetta.
Parisängyn lakanat 		
Yhden hengen sängyn lakanat

Hinta yhdistyksen jäsenille 50 euroa ja
muille vuokraajille 120 euroa/kerta.
Tuvan vuokraus ja lisätiedot: Osmo Kaikuvuo, p. 040 510 9884

35 €
25 €

Myynnissä on myös suruadresseja, 10 erilaista,
hinta 12 €.

Vuokralaisia Parkkistuvalla

Adressien mallit värssyineen ovat nähtävillä
yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa

Olemme saaneet Tuvalle vuokralaisia.
Tampereen Sisun, joka on iso tamperelainen urheiluseura, veteraanit Sisukkaat tulevat kokoontumaan Tuvalla muutaman
kerran viikossa, torstaisin heillä on ainakin
kuoroharjoitukset.

https://tampereenparkinsonyhdistys.fi/parkkistuvalla-myytavana/
Maksetaan Tampereen Parkinsonyhdistyksen tilille
IBAN FI95 5730 0820 0451 73

Tuvalle on tulossa piano, Ransu ry (Esko
Raipia) lahjoittaa sen meille.
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Tampereen Biopankki kerää aineistoa lääketieteellisiin tutkimuksiin anna sinäkin lahja tieteelle
Suomessa on ainutlaatuinen biopankkiverkosto, joka mahdollistaa laajamittaisten
tutkimusaineistojen keruun. Tampereen
Biopankki toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Taysin yhteydessä. Toimintaa
ollaan parhaillaan laajentamassa Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin.

tumuksen voi nykyään antaa kätevästi
sähköisesti osoitteessa OmaTays.fi. OmaTays-palvelun käyttäjäksi voi kirjautua,
vaikka ei olisikaan tällä hetkellä Taysin
potilas. Suostumuksen voi antaa myös paperisena. Lomake tulostetaan osoitteesta
tays.fi/biopankki/kansalaisille. Täytetyn
lomakkeen voi lähettää maksutta biopankkiin lomakkeessa maini-ulla vastauslähetystunnuksella ja osoitteella. Kun suostumus on annettu, saa biopankki siitä tiedon
ja näytepyynnöt luodaan. Biopankkiverinäytteet voidaan ottaa myöhemmin hoitoosi liittyvällä laboratoriokäynnillä.

Biopankkitoiminnan tarkoituksena on
koota näytteitä ja tietoja suostumuksen
antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä ja
terveyttä edistävää tutkimusta sekä tuotekehitystä varten. Tavoitteena on helpottaa
tutkijoiden työtä tarjoten heille valmiiksi
kerättyjä aineistoja. Biopankkien tutkimusalueeseen kuuluu laajasti erilaiset sairaudet, esimerkiksi etenevät neurologiset
sairaudet, keuhkosairaudet, ihosairaudet
ja reumasairaudet.

Juuri nyt on hyvä hetki harkita biopankkisuostumuksen antamista, se on arvokas
lahja lääketieteelliselle tutkimukselle. Jokaista näytettä tarvitaan.
biopankki@tays.fi
tays.fi/biopankki
Biokatu 12, FM5, 1.krs.
p. 03 311 65205

Kerättyä aineistoa voidaan luovuttaa
muun muassa FinnGen-hankkeelle tai
muihin lääketieteellisiin tutkimushankkeisiin. Näytteiden avulla pyritään selvittämään sairauksien syntymekanismeja,
kehittämään diagnostiikkaa ja tuottamaan
uusia hoitomuotoja.
Biopankkinäytteen voi antaa kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö riippumatta
sairaus- tai lääkitystaustasta. Tietoon perustuvan, vapaaehtoisen biopankkisuos-
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Tapahtunutta
nän vierelle. Arja oli kertomansa mukaan
ollut tietämätön tanssietiketin kahdesta
kappaleesta. Tanssiparketilla olemme
kohdanneet elokuussa 1971 Mäntässä, jolloin taidettiin tanssia useampikin kappale peräkkäin. Voitto muisteli 1950-luvun
loppua, kun hän oli kesäisin rahastajana
Tuomen linja-autossa, joka vei tanssiväkeä Orivedeltä Rönniin. Auto oli joskus
niin täynnä väkeä, että poliisi antoi jopa
sakotkin ylikuormasta. Rahastaja pääsi
sitten ilmaiseksi tansseihin. Takavuosina
Rönnillä hoidettiin tehtävät talkoohengessä. Heikki muisteli, että hän osallistui aika
nuorena järjestysmiestehtäviin kokeneemman aikuisen miehen kanssa. Rönnillä oli

Kesäretki Rönnille
Oriveden seudun Parkinson-kerhon toiminnassakin alkoi koronakausi maaliskuun puolen välin jälkeen. Toiminta hiljeni ja siirryttiin sähköpostiviestittelyyn.
Perinteinen kesäretki Tokeen Liikenteen
pikkubussilla jäi toteuttamatta. Rohkaistuimme ja päätimme järjestää lähimatkailun merkeissä pienimuotoisen kesäretken
15.7. Kohteena oli legendaarinen tanssipaikka Rönni, joka on Oriveden Eräjärvellä. Mukana oli 17 jäsentä.
Rönni on Längelmäveden rannalla ja siellä
on tanssittu kesästä 1949 alkaen. Nykyään
Rönnillä tanssien lisäksi, jotka tietyillä rajoituksilla tänä vuonna alkoivat
vasta 1.8. on muutakin toimintaa:
kesäravintola ja kesäteatteri katetulla katsomolla. Esteettömyyteen on kiinnitetty huomiota ja
inva-wc on saatu viime kesänä.
Aluksi nautittiin kesäiset leivoskahvit. Rönniä ja sen historiaa
esitteli toisen polven tanssijärjestäjä Jussi Valve Eräjärven Urheilijoista. Kesäretkeläisten muistelut
veivät aikaan nuoruuden.
Puolisoni Arjan isä oli aikanaan
lahjoittanut ensimmäiseen tanssilavaan kattopäreet. Arjan ensimmäiset tanssipyörähdykset parketilla tapahtuivat juhannuksena
1960-luvun alkupuolella, jolloin
myös hänen isänsä ja äitinsä olivat
paikalla. Mukana siellä tanssitettavina olivat Arjan vähän vanhemmat ystävättäret. He olivat vähän
ihmetelleet, kun Arjaa oli haettu
tanssiin ja kahden ensimmäisen
kavaljeerin kohdalla hän oli jo
ensimmäisen tanssikappaleen jälkeen palannut takaisin sinne sei-

Kesäretkeläiset tanssiparatiisin rappusilla. Kuva: Kari Rannanautio.
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silloin varuilta pahimpia pukareita varten
oma putkakin.
Allekirjoittaneella on mielenkiintoisemmat, mutta melko tuoreet muistot Rönniltä, kun olen saanut juontaa Längelmäveden Kesäpäiviä, joissa kesälauntaisin on
ollut ”väkeä kuin meren mutaa”. Muistan,
että puolisoni sukulaiset säikähtivät, kun
lähestyin heitä mikrofonin kanssa, pelkäsivät, että aioin haastatella heitä.
Marja-Liisa Lehtonen

Valkeakosken Parkinson -kerhon
kokous 14.8.2020
Valkeakosken Parkinson -kerho piti
syyskauden ensimmäisen kokouksensa 14.8.2020. Kerhon puheenjohtaja Juha
Rautiainen oli lähettänyt etukäteen tekstiviestillä kerhon jäsenille Korona – turvallisuusohjeet. Hän järjesti kokoustilan pöydät siten, että jokainen jäsen/pariskunta

Jussi Valve; vanhat mainokset ja tämän päivän ykköstiedote.
Kuva: Kari Rannanutio.

Valkeakosken kerhon kokouksen osanottajat oli sijoitettu siten,
että koronaturvavälit olivat riittävät. kuva Juha Rautiainen
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sai oman pöydän ja turvavälit olivat siten
kunnossa.
Tilaisuuden aluksi puheenjohtaja luki
Parkinson liiton lähettämät koronaohjeet.
Sen jälkeen kukin osanottaja kertoi, miten
kevät ja kesä on sujunut Parkinson taudin
kanssa korona huomioiden ja mahdollisista erityisistä tapahtumista. Lopuksi käytiin läpi Erkki Töyssyn laatima kerhon toimintasuunnitelma 2021, siitä keskusteltiin
ja se hyväksyttiin pienin muutoksin.

Vanha kirjastotalo
Kaupunginkirjaston synnyksi lasketaan
vuosi 1861, jolloin uusi kirjastolaitos avattiin. Kannatusyhdistyksen keräämillä
varoilla ja kenkätehtailija Emil Aaltosen
lahjoittama miljoona markkaa kirjastotalon pohjakassaan 1919 mahdollisti Jussi ja
Toivo Paatelan suunnitteleman talon valmistumisen 1925.

Valkeakosken kerhon puheenjohtaja
Juha Rautiainen oli varustautunut kasvomaskilla. kuva Juha Rautiainen
gin kouluvirasto ja taidegalleria. Rakennus
suljettiin joulukuussa 2016 ja remontoitiin
kulttuuritaloksi, joka otettiin käyttöön keväällä 2018.

Kirjasto rakennettiin Vanhan kirkon puistoon. Taloon sijoitettiin myös kaupungin
valtuuston valtuustosali sekä työväenopisto. Kirjastotalosta tuli valmistuessaan
maan nykyaikaisin, vihkiäiset olivat Aleksis Kiven päivänä 1925, Kiven patsas kirjaston eteen pystytettiin v. 1928.

Rakennus edustaa 1920-luvun klassismia,
joka on tyyliltään pelkistetympää kuin
varhaisempi uusklassismi. Pääjulkisivua
hallitsevat monumentaaliset portaat ja
koko talon korkuiset pilarit. Rakennus on
osa Keskustoria, joka muodostaa valtakunnallisesti merkittävän kokonaisuuden
yhdessä Hämeenkadun ja Hämeensillan
kanssa. Talo kuuluu olennaisena osana
myös Tammerkosken ja Koskipuiston kaupunkimaisemaan.

Vuonna 1962 valtuusto ja työväenopisto
siirtyivät muualle. Kirjasto sai 1970-luvun
alussa koko rakennuksen omaan käyttöönsä. Kirjasto levittäytyi myös Frenckellin tehtaan vanhaan pannuhuoneeseen,
johon kunnostettiin lukusali ja varasto
vuonna 1973. Tilat kävivät kuitenkin liian
ahtaiksi. Vuonna 1978 järjestettiin arkkitehtuurikilpailu uudesta pääkirjastosta.
Raili ja Reima Pietilän suunnittelema pääkirjasto Metso valmistui Hämeenpuistoon
1986.

Tiedot koonnut Marsa Lehtonen

Vanha kirjastotalo peruskorjattiin ja muutettiin virasto- ja kulttuuritiloiksi. Talo
avattiin uudelleen vuonna 1988. Siellä toimivat sen jälkeen muun muassa kaupun-
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Rakennus Tammerkosken puolelta
kuvattuna noin vuonna 1927.

Siimanravistajien kuulumisia
Siimanravistajat
olivat
mato-ongella
10.8.20 Uittotunnelin kahvilan rannassa.
Ilma oli aurinkoinen ja sopivan lämmin.
Kalan syönti oli huono, jotkut saivat muutaman särjen, yhdeltä pääsi karkuun iso
lahna, yksi näki, kun kala söi madon koukusta ja yhdellä ei ollut nypyn nyppyä.
Onkimisen jälkeen menimme Uittotunnelin kahvilaan nauttimaan maukkaat lättykahvit ja vaihtamaan kuulumisia koronasta johtuneen pitkän tauon jälkeen.
Pidimme jäsenten välisen mato-ongintakisan 25.8.20 Pirkkalan Turrin vierasvenesataman laiturilla (yhdeksän innokasta
Siimanravistajaa). Aloitimme poutasäässä, sitten saimme lämmintä kesäsadetta,
mutta lopuksi aurinko paistoi ja järvi oli
aivan tyyni. Kala ei kuitenkaan syönyt kovin hyvin, mutta saatiin sentään palkinnot
jakoon.
Tulokset: Naiset: 1. Siiri Vilén 90 g, 2. Anneli Hytönen 80 g ja 3. Mirja Lehto 50 g.
Miehet: 1. Keijo Viinanen 270 g, 2. Veijo
Hytönen 80 g ja 3. Jorma Luhtala 60 g.
Aurinkoista syksyä toivotellen Siiri Vilén
Uittotunnelin suulla ongittiin ja
hauskaa oli. Kuva: Veijo Hytönen.

Turrissa ongittiin kilpaa. Kuva: Veijo Hytönen.
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Onginnan jälkeen joimme kahvit tunnelikahvilassa. Kuva: Veijo Hytönen.

Uusi virasto
Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät yhdeksi virastoksi vuoden 2020
alussa. Uuden viraston nimi on Digi- ja väestötietovirasto (DVV). Nyt siis edunvalvontavaltuutukset viedään Digi- ja väestötietovirastoon maistraatin sijaan.

Uusia liikennemerkkejä
Uusi liikennelaki 1.6.2020 toi mukanaan lukuisia uusia liikennemerkkejä. Tässä
joitakin meitä liikuntarajoitteisia koskevia merkkejä.

Invapysäköintipaikat yhteen sovellukseen
Autoliitto yrittää kerätä tiedot kaikista invapaikoista yhteen mobiiliapplikaatioon, joka
on ladattavissa veloituksetta Google Play -kaupasta tai Applen AppStoresta. Paikat näkyvät karttapohjalla, josta pääsee helposti navigointisovellukseen. Mukana on vasta 32
kuntaa ja esim. suurimmat kaupungit Helsinki, Tampere ja Turku puuttuvat joukosta.
Mukana olevat kunnat: Enontekiö, Forssa, Hanko, Hollola, Iisalmi, Jokioinen, Juva,
Kajaani, Kouvola, Kuopio, Laitila, Lieto, Loimaa, Loviisa, Mänttä-Vilppula, Naantali,
Närpiö, Pori, Raasepori, Raisio, Rovaniemi, Salo, Sastamala, Siilinjärvi, Sipoo, Sodankylä, Tammela, Tornio, Tuusula, Uusikaupunki, Varkaus, Ylitornio.
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Kokemuksia
Kuulemisia ja kuulumattomuuksia
’Hei, annatko mulle vähän kylmää maitoa
lasiin jääkaapista?’ kysyn ohitseni kulkevalta omaishoitajaltani. ’Ananaaskon
kolisivat jämiin, mitä sä sanoit? ’ kuuluu
vastakysymys.

tavasti ruokaa, joudun ruokailun jälkeen
tyhjentelemään niitä (usein miten sormella), kielellä en saa niitä tyhjiksi. Puheeni on
tästä syystä epäselvää syönnin jälkeen ennen kuin saan ruuantähteet siivottua suustani. On vaikeaa lausua sanoja ja äänteitä
selvästi ja terävästi, kun on paljon ruokaa
suussa.

’Saanko vähän kylmää maitoa jääkaapista? kysyn uudelleen hiukan kovemmalla
äänellä ja vastakysymys kuuluu ’Saapastakaa kylille jeekuri, voisitko toistaa?
’Maitoa jääkaapista?’ kysyn taas uudelleen
ääntäni edelleen korottaen, yritän lausua
mahdollisimman selvästi.
’Mammutin
jääpiski, en vieläkään saanut selvää, mitä
sä oikein sanoit.’
’MAITOA!’ kiljaisen melkein niin kovaa
kuin pystyn. ’Miksi sä puhut mulle noin
vihaisella äänellä? Ja voisit pyytää vähän
kauniimmin etkä vain kiljaista että maitoa!’ sanoo omaishoitaja.
Näin meillä kommunikointi sujuu, tai pikemmin on sujumatta. Inhoan totisesti
sitä, kun omaishoitaja keksii kaikenlaisia
ihmeellisiä sanoja muka minun sanomakseni: ahterimaakari, varjovagina, pluspunkki jne. Omaishoitajalla on kuulolaite
molemmissa korvissa eikä kuulo ole kovin
hyvä niiden kanssakaan. Minun ääneni on
muuttunut paljon hiljaisemmaksi, puhe on
tullut epäselvemmäksi ja puhuessa ilma
loppuu keuhkoista, jolloin sanojen ulossaanti on mahdotonta. Puhe muuttuu hyvin nopeaksi, kun yrittää ehtiä sanomaan
asiansa, ennen kuin ilma loppuu. Tämä
ilman loppuminen on aika uusi ilmiö, se
ilmaantui viime syksynä, ensin kun olin
selälläni sängyssä fysioterapeutin käsittelyssä, nyt sitä esiintyy kaikissa asennoissa
ja pitkin päivää. Silloin pitää yrittää nopeasti vetää uutta ilmaa keuhkoihin, jotta
saa sanottua taas jonkin sanan.
Minulla jää syödessä ’poskipusseihin’ val-
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Omaishoitaja kävi kyllä uudelleen kuulotutkimuksissa. Meitä oli kolme naista,
tyttäremme, henkilökohtainen avustajani ja minä, pyytelemässä (ja vaatimassa),
että miehen kuulo tutkittaisiin uudelleen
ja tutkittaisiin kuulolaitteet korvissa. Tapana kun on tutkia kuulo ja säätää kuulolaite mittaustulosten mukaan ja siinä se. Ei
koskaan todeta millään lailla, kuuleeko ja
kuuluuko hyvin kuulokojeisiin laitetuilla
säädöillä. Ensin kuulontutkija suhtautui
hyvin epäluuloisesti väitteeseemme, että
mies ei enää kuule kunnolla. Kuulokokeen jälkeen hän sanoi, että ei ihme kun
ei kuule. Sitten kuulolaite testattiin niin,
että laitteet olivat korvissa ja hyvin kuului.
Laitteisiin tuli kaksi eri moodia, yleinen
sekä ´’vaimon kuuntelumoodi’. Mutta jälkimmäinen ei ole käytössä, koska laitteet
pitää ottaa pois korvista ja muuttaa moodia ja sehän on liian vaivalloista! Ei ollut
tästä vastaavaa hyötyä. Ja nyt on kuulo
jatkanut huononemistaan, pitäisi mennä
uudelleen kuulotutkimukseen, mutta miten omaishoitajan sinne vapaaehtoisesti
saisi! Muuten desibelimittarilla mitattuna
normaalin puheeni voimakkuus on 60 - 65
desibeliä. Omaishoitaja on sitä mieltä, että
äänenvärini ja puhekorkeuteni kuuluvat
alueeseen, jota hänen on miltei mahdotonta kuulla. Ääneni on tullut ohuemmaksi ja
heikommaksi ja joskus änkytän, mikä on
aivan uusi ilmiö. Kun olen väsynyt iltaisin
ja puhuminen vaikeaa ilman loppumisen
takia, joten iltaisin meillä on aika hiljaista.

Saan toistaa kaiken sanomani kolmeen
neljään kertaan, mikä on todella ärsyttävää, joskus suorastaan raivostuttavaa.
Varsinkin, kun epäilen, että omaishoitaja
kysyy automaattisesti MITÄ, sanon minä
mitä tahansa millä äänenvoimakkuudella
tahansa. Ja kun hän keksii aina mitä mielikuvituksellisempia juttuja ja lauseita muka
minun sanomikseni. Jaksan yleensä toistaa pari kertaa, sitten alkaa käyrä kohota,
varsinkin jos omaishoitaja kävelee minun
puhuessani toiseen huoneeseen. Sitten hän
suuttuu minulle ja on ärtyisä, kun ei kuule
mitä sanon. Sen olen jo oppinut, että hänelle ei kannata yrittääkään sanoa mitään,
jos jokin hurisee tai suhisee tai hän laskee
vettä yms.

Minulla on jo jonkin aikaa ollut Taysista
lainassa puhekone. Sinne voi kirjoittaa lauseita ja kone sanoo ne sitten ääneen nappia
painamalla. Sille voi myös tallentaa valmiita fraaseja, joita arvelee usein käyttävänsä: tuotko vettä, voisin syödä, laitatko
telkkarin päälle, lähdettäisiinkö ulos jne. ja
hatutuskohtiin haista p! Se vain on harmi,
että kirjoitusnopeuteni on sairauden myötä hyytynyt kankeakätiseksi kaksisormitai joskus jopa yksisormitekniikaksi ja on
siten hyvin hidasta. Mihinkään keskusteluun ei koneen avulla pysty osallistumaan,
saatikka sitten sanailemaan omaishoitajan kanssa. Ja kaiken lisäksi kone on niin
painava, ettei sen mukaan ottaminen ole
vaihtoehto, joten se asuu meillä yhdessä
paikassa.

Kaupassa käynnit ovat luku erikseen,
niissä kun kaikenlaiset koneet surisevat ja
hurisevat koko ajan. Niissä omaishoitaja
muuttuu hyvin ärtyisäksi ja alkaa messuta minulle, ettei kuule mitään mitä puhun
hänelle pyörätuolista, selin kun häneen
olen. Ihmettelen, miten hän luulee messuamisensa parantavan kuuloansa tai selventävän ja koventavan minun puhettani!
Kyllästyin tähän niin perusteellisesti, että
hankin käyttöömme radiopuhelimet. Käytimme niitä pari kertaa automarketissa,
mutta omaishoitaja ei oikein kehdannut
käyttää niitä, katsoivathan jotkin ihmiset
sitä pitkään.

Olen yrittänyt hidastaa puheen häviämisprosessia puhaltelemalla letkulla vesipulloon, kajauttelemalla maksimaalista aata,
hokemalla hokemia, osallistumalla Huutikseen ja lukemalla ääneen.
Nämä ovat minun tuntojani parkkiksena,
joka vähitellen menettää puhekykynsä ja
taitonsa kommunikoida ihmisten kanssa.
Omaishoitajalla on varmasti oma käsityksensä asiain laidasta.
Tuija Kaikuvuo

Omaishoitajan arkea, aamutoimet
Aamu kello 8 puhelin soittaa herätystä, puolison lääkeaika. Nousen ylös ja syöksähdän
sängyn toiselle puolelle ja käännän vaimon. Silmälasit päähän, töppöset jalkaan. Nosto
ylös ja asemointi tuoliin. Työnnän tuolin vessan ovelle, nosto ylös tuolista, varmistus
ettei kumppani kaadu ja kiireesti keittiöön. Aamupalaa pöytään, juomaa lasiin, lasiin
pilli, voitelen leivän, kuorin munan. Vessan ovi käy. Vessaan auttamaan vaipan laitossa.
Ylös pöntöltä ja vaippahousut ylös.
Nyt autetaan tuoliin ja työntö pöydän ääreen. Ylös tuolista seisomaan, pöydän tuoli
työnnetään pyllyn alle ja sitten istumaan ja korjaus istumiseen. Tuoli ja hoidettava siirretään pöydän ääreen ja laitetaan ruokalappu kaulaan. Annetaan suuhun lusikalla puuron tai jugurtin kanssa lääkkeet. Nyt voin ottaa omat lääkkeeni ja aamupuuroa. Kahvi
kiehumaan ja lehteä lukemaan, onneksi hoidettavani jo syö ja lukee aamun lehteä, voin
hemmotella itseäni lehdellä ja kahvilla.
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Pirjolla on avustajakoira
Kuka olet?
		
Olen Pirjo Ylöjärven Viljakkalasta ja ikää
on 53 v. Olen HÄMEENKYRÖ- IKAALISTEN parkkisryhmän toinen vetäjä. Olen
sairastanut liikehäiriöoireyhtymää useita
vuosia.
Sinulla on avustajakoira? Kerro siitä.
Sulo on kohta 6-vuotias labradorinnoutaja. Olen kouluttanut sen itse. Ostin pennun
sitä varten, että saan siitä avustajakoiran.
Kerrotko koulutuksesta.
Koulutus kestää kauan. Heti pennusta
vein sen mukanani joka paikkaan. Sillä
on määrätyt asiat, joita sen tulee osata,
yksivuotiaana käytiin mm. luonnetestissä
(paukku- ja ihmisarkuus). Avustajakoiran
pitää läpäistä Invalidiliiton tiukka käyttöönottotesti.

Avustajakoiramerkki.
Mistä saa tietoa avustajakoirista?
Invalidiliitosta ja Avustajakoirayhdistyksestä.
Miten Sulo auttaa sinua?
Sulo auttaa liikkeellelähdössä ja on kävelytukena. Roteva
koira auttaa minua säilyttämään tasapainon kävellessä.
Sulo nostaa pudonneita tavaroita ja kantaa kauppakoria.
Sulo osaa avata ja sulkea ovia
narusta.
Miten muiden pitää suhtautua avustajakoiraan?
Töissä olevaan koiraan ei saa
koskea, omistajan kanssa saa
puhua, mutta koiraan ei saa
kiinnittää huomiota.
Avustajakoiran hyvät ja
huonot puolet?
Se on hyvä ystävä ja turva.
Ei sitäkään voi pitää huonona, että joutuu lenkittämään.
Koira kun koira niin siitä pitää pitää huolta.

Pirjo ja avustajakoira Sulo.
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Sosiaalinen vuorovaikutus edistää aivojen ja mielen terveyttä.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja
Suomen Akatemia julkaisivat maaliskuussa 2020 aivojen ja mielen terveyttä koskevan konsensuslausuman. Se sai vain vähän
huomiota tiedotusvälineissä – ilmeisesti
koronapandemian takia. Aihe on tärkeä
myös Parkkis Mansesta -lehden lukijoille,
niinpä kerron asiasta lisää.

aikana. Aivojen ja mielen terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää pitkälti yhteneväisillä keinoilla, kuten terveellisellä ruokavaliolla, liikunnalla ja riittävällä unella.
Sosiaalisista suhteista saatava tuki on tärkeää kaikelle terveydelle ja hyvinvoinnin
edistämiselle. Hyvät sosiaaliset suhteet
puskuroivat monenlaisia sairauksia vastaan ja vuorovaikutuksen keskeinen merkitys kulkee mukana koko elämän ajan

Mikä on konsensuslausuma?
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja
Suomen Akatemia ovat useiden vuosien
ajan järjestäneet konsensuskokouksia kansanterveyden kannalta merkityksellisistä,
laajoista aiheista. Kokouksia edeltävät työpajat, joihin kootaan eri alojen, kuten tutkimustyön, kliinisen työn, etiikan ja hallinnon alan asiantuntijoita sekä esimerkiksi
potilasjärjestöjen edustajia. Työpajat selvittävät tiedossa olevat tärkeimmät tieteelliset tulokset ja työstävät niistä konsensuslausuman, joka laajan lausuntokierroksen
jälkeen esitellään konsensuskokouksessa.

Eläkeikäisiä koskevia poimintoja
lausumasta
Eläkeikäiset muodostavat yhtenäisen ryhmän vain yhdellä ulottuvuudella: olemalla
eläkeiässä. Terveydentilan, toimintakyvyn, sosiaalis-taloudellisen aseman, etnisen ja kulttuurisen taustan, sukupuolen,
seksuaalisen suuntautumisen ja myös aivojen ja mielen hyvinvoinnin suhteen eläkeikäiset ovat varsin moninainen joukko
ihmisiä.
Aivoterveys ja mielenterveys muodostavat kaikissa ikäryhmissä kokonaisuuden.
Aivojen muokkautuvuutta säilyy, vaikkakin se heikkenee iän myötä, ja mielenterveys voi kohentua vanhanakin.

Vuonna 2020 konsensuskokouksen
aiheena olivat Aivot ja mieli.
Aivojen ja mielen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -konsensuslausumaa
työstettiin viidessä työpajassa, joihin osallistui 127 asiantuntijaa. Yksi työpaja selvitti teemaan liittyviä käsitteitä ja neljä muuta
käsittelivät aihetta eriarvoisuuden, lasten
ja nuorten, työikäisten ja eläkeikäisten näkökulmasta. Lisäksi eri alojen asiantuntijat
antoivat panoksensa konsensuslausumaan
lausuntokierroksella sekä konsensuskokouksessa.

Verenkiertoperäisen
muistisairauden
taustalla ovat samat tekijät, jotka lisäävät
sydän- ja aivoverisuonisairauksien riskiä:
kohonnut verenpaine, korkea kolesterolitaso, diabetes, ylipaino, liikunnan vähäisyys, alkoholi ja tupakointi. Ne lisäävät
aivoverenkierron häiriöiden riskiä, mikä
puolestaan altistaa verenkiertoperäiselle
muistisairaudelle.

Sosiaalinen vuorovaikutus on perustavanlaatuisessa roolissa sekä aivojen ja mielen
kehityksessä että niiden terveyden edistämisessä. Aivojen ja mielen terveys on jatkumo, joka aaltoilee ja muuttuu elämän
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Eläkeikäisellä, kuten jokaisella aikuisella, on tarve tuntea itsensä tarpeelliseksi
ja pystyväksi. Myönteiset ihmissuhteet,
omat tavoitteet ja ilon aiheet ovat tärkeitä psyykkisen hyvinvoinnin lähteitä. Hy-

väksyvä asennoituminen, mielenkiinnon
säilyttäminen, oppimisen halu ja odottava suhtautuminen tulevaan kannattelevat
myös vaikeuksien ja menetysten kohdalla.

tämistyössä huomattavasti nykyistä enemmän. Eläkeikäiset pitää myös muistaa
nähdä tärkeänä voimavarana vapaaehtoistyössä. Julkisen sektorin tulee tuntea
järjestöjen tarjonta kyetäkseen ohjaamaan
asiakkaita järjestötoiminnan pariin.

Ikääntyessä aivo- ja mielenterveyden riskitekijöitä ovat aktiivisuuden väheneminen,
toimintakyvyn muutokset, psyykkinen
stressi, menetykset, yksinäisyyden ja tarpeettomuuden kokemukset sekä ongelmat
sosiaalisissa suhteissa

Aivojen ja mielen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -konsensuslausuma on
tarkoitettu erityisesti kansallisen ja kunnallisen tason päättäjille sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisille ja johdolle. Lausuma on hyödyllinen myös järjestöjen edustajille ja kaikille terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen ja sairauksien
ehkäisyn parissa toimiville.

Ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia koskeva keskustelu painottuu voimakkaasti
hoivaan sekä ikääntyneisiin passiivisina
palvelujen saajina. Eläkeikäisten aivo- ja
mielenterveyttä mitataan useimmiten sairauksien ja palvelujärjestelmän käytön
kautta. Aivo- ja mielenterveyttä edistävä
työ on jäänyt kokonaisuutena vähälle.
Edes vanhustyön ammattilaiset eivät usein
huomaa korostaa ikäihmisen psyykkisiä
voimavaroja tai aidosti luota hänen asiantuntijuuteensa itseään koskevissa asioissa.

Kunnat ja järjestöt voivat tukea ikääntyvien ihmisten mielenterveystaitojen vahvistamista, tarjota matalan kynnyksen
kohtaamispaikkoja ja psykososiaalista
ryhmätoimintaa, erilaisia liikuntapalveluja ja liikuntaystäviä sekä etsivää vanhustyötä. Kulttuurin ja taiteen hyödyistä eläkeikäisten aivoverkostojen aktivoinnissa
on saatu runsaasti näyttöä.

Kokemusasiantuntijuutta voidaan hyödyntää aivojen ja mielen terveyden edis-

Ensimmäinen runo
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi
lähteäni laulamahan, saa’ani sanelemahan,
sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan.
Sanat suussani sulavat, puhe’et putoelevat,
kielelleni kerkiävät, hampahilleni hajoovat.
Veli kulta, veikkoseni, kaunis kasvinkumppalini!
Lähe nyt kanssa laulamahan, saa kera sanelemahan
yhtehen yhyttyämme, kahta’alta käytyämme!
Harvoin yhtehen yhymme, saamme toinen toisihimme
näillä raukoilla rajoilla, poloisilla Pohjan mailla.
Kalevala 1849
16

Pohdintaa yhdistyksen näkökulmasta
Tänä keväänä koronavirus Covid -19 levisi yllättäen laajalle koko maailmaan.
Suomessa aloitettiin maaliskuussa taudin
torjuntatoimet. Puheenjohtajamme Osmo
Kaikuvuo perui yhdistyksen toiminnat
13.3.20 epidemian vuoksi. Suomen hallitus totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa
tasavallan presidentin kanssa Suomen
olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Siirryttiin etätöihin ja etäkoulutukseen. Muun muassa museot, teatterit, kirjastot, harrastustilat, urheilutilat,
kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat,
vanhusten päivätoiminta ja kuntouttava
työtoiminta suljettiin. Yli 10 hengen kokoontumiset kiellettiin. Ja yli 70-vuotiaat
ja muut riskiryhmäläiset velvoitettiin pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan
eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

ra. Suuret kiitokset heille! Meistä jokainen
voi antaa oman panoksensa osallistumalla
toimintaan. Pienet juttutuokiot kahvikupin äärellä tai liikunnan lomassa voivat
olla toiselle tosi tärkeitä.

Tämän eristäytymisen jälkeen ymmärrämme entistä selkeämmin, miten tärkeätä sosiaalinen vuorovaikutus on terveytemme
kannalta. Tampereen Parkinson-yhdistys
tarjoaa monipuolista toimintaa fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointimme
tueksi. Ne jäsenet, jotka mahdollistavat
erilaisten ryhmien toiminnan ohjaajina,
keskustelun vetäjinä tai vaikkapa kahvinkeittäjinä, ovat meille merkittävä voimava-

Irma Virjo

Lopuksi:
Vuoden 2020 Konsensuskokouksen teema,
aivojen ja mielen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, on ensiarvoisen tärkeä
ja ajankohtainen, sillä tähän asti Suomessa on keskitytty pitkälti väestön muun
terveyden edistämiseen. Konsensusprosessiin osallistuneiden asiantuntijoiden
mukaan kehittämistarpeita löytyy yhteiskunnan kaikilta osa-alueilta. Toivottavasti
hyvät ehdotukset ja suositukset eivät hautaudu koronapandemian aiheuttamien ongelmien alle.

J.k. Jo Kalevalan ensimmäinen runo kertoo
sosiaalisesta vuorovaikutuksesta…
Koko konsensuslausuma luettavissa:
shorturl.at/cmGU7

Jäseniltä
Olli Soinisen uusin kirja
Yhdistyksemme jäsen Olli Soininen on julkaissut uuden kirjan HIEN tuolla puolen. Kirja kertoo Olli Soinisen elämästä ja asioista lähinnä urheilusta, liikunnasta, joista hän on
joutunut luopumaan sairastuttuaan Parkinsoniin. Ollin kirjasta – Loppuelämäni missio
on viedä eteenpäin viestiä, että vaikka ihminen näyttää erilaiselta, ei hän silti ole tyhmä.
Eikä parkkis välttämättä ole mikään heikko nahjus.
Olli on itse kustantanut kirjansa ja hän perusti kustannusliikkeen, jotta saa julkaistua
kirjojaan ja hän auttaa myös muita julkaisuissa. Muistakaa Olli Petterin puisto.
Kirja maksaa 30 euroa ja postitus 5 euroa. (Ks. kansikuva seuraavalla sivulla).
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Yhdistyksen tapahtumia syksyllä 2020
Hallitus

Juhlat, kokoukset yms.

Peruttu toistaiseksi
koronan vuoksi
Tarkkaile Aamulehden
menotpalstaa

ke 14.10. klo 13‐
ke 18.11. klo 13‐
ke 16.12 klo 13‐

Huutis

to 19.11. klo 13‐
Merkkipäivätilaisuus
ma 23.11. klo 17‐
syysvuosikokous

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

pe 27.11. Pikkujoulu,
Willa Viola

Parkkistupa

Parkkistupa

Parkkistupa
Liikunta

Parkkistupa

Keilailu, TPB

Pelkkis + kuntosali

Tuolijumppa

Vesijumppa

Ma klo 10‐11

Ti 10‐12

Pe 13.00‐14.30 alkaa
18.9.

Su 13‐14.15 alkaa 20.9.

Ruotulan tenniskeskus

Parkkistupa (ohjattu)

Validia‐talo, Ritakatu 7

to klo 10‐11

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
ma klo 13
klo 13
Bingo joka kuukauden
Uinti kerran viikossa
viimeinen perjantai.

Kaupungintalon
kerhotilat
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Länskä

Karaoke
ke 17‐19.30

30.9.
14.10.
28.10.

11.11.
25.11.
9.12.

Parkkistupa

Konkarit, omaisten
päiväryhmä
ti 22.9. klo 13‐

Peli‐illat (tietovisa,
bingo)

ti 13.10. klo 13‐

Tietovisa ke n. klo 17.15

ti 13.10. klo 15‐

Bingo ke n. klo 17.45

ti 10.11. klo 15‐

ti 27.10. klo 13‐

Siimanravistajat

Pelit ke klo 16‐17

ti 8.12. klo 15‐

ti 10.11. klo 13‐
ti 24.11. klo 13‐

7.10.

ti 15.12. aika ja paikka
ilmoitetaan myöhemmin
Tarkkaile Aamulehden
menotpalstaa

21.10.
4.11.
18.11.
2.12.
16.12.

Parkkistupa
Tampere Nuoret
Parkkikset

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

Parkkistupa
Teatterikerho

Parkkistupa
Toimintatyhmä
Lempäälä

Pe n. 14.45‐ tuolijumpan Suunniteltu on, selviää
jälkeen
alkusyksystä.
Yhteyshenkilö Raija Vastamaa

Parkkistupa
Nokia
Kokoontuminen
kuukauden toinen ma
klo 13

SPR:n tila

Sastamala
Kokoontuminen
kuukauden viimeinen
torstai

Paikka ei tiedossa

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

9.10.
6.11.
4.12.
Valtakatu 20, entinen
musiikkikirjasto
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Virtain liikuntahalli

Eräs tekemäni matka
Olen tehnyt elämässäni monia matkoja.
Jotkut ovat olleet omia valintojani, toiset
matkat on vain pitänyt tehdä. Nyt olen
miettinyt, mikä niistä olisi tärkein, mieliinpainuvin, erikoisin, hauskin, ikävin yms.
eli mikä matka olisi eniten muistelemisen
arvoinen.
Kirjoittaisinko lapsuuden evakkomatkoista, jotka olivat niitä omasta tahdosta riippumatta tehtyjä matkoja ja joista minulla
on vain lapsen muistikuvia. Siitä ovatko
muistikuvat ihan totuudenmukaisia, en
ole ollenkaan varma eikä niitä enää voi
mitenkään tarkistaa. Tuskin 5-vuotias kokee ja muistaa asiat samoin kuin aikuiset,
joiden tiedot ovat varmasti todempia kuin
minun. Vanhempieni kertomat sekoittuvat
omiin muistikuviini. Elämääni lapsuuden
evakkomatkat ovat varmasti jotenkin vaikuttaneet. Ovatko ne antaneet esim. rohkeutta aikuisena tehdä matkapäätöksiä ja
muitakin ratkaisuja elämässäni, en osaa
sanoa.

Hien tuolla puolen. Kansilehti
Olli Soinisen kotialbumista.
minulle, joka tunsin olevani ”ei mistään
kotoisin”.

Olen matkustellut monissa paikoissa, ollut
monta kertaa ulkomaillakin ja varmasti
niistä olisi paljonkin kerrottavaa. Thaimaan ihmeelliset nähtävyydet, New Yorkissa nähdyt musikaalit Oopperan kummitus, Cats ja Miten äkäpussi kesytetään,
Unkarin ja Tšekin matkoilla nähdyt upeat
kirkot ja kauniit maaseudut ovat jääneet
lähtemättömästi mieleeni ja niistä voisi
kertoa paljonkin. Upeita kokemuksia.
Aikuisena olen tehnyt kaksi varsin ratkaisevasti elämääni vaikuttavaa matkaa. Ensimmäisen matkan tein nuorena muuttaessani Kouvolasta Kurikkaan vuonna 1960.
Se oli rohkea matka – hyppy tuntemattomaan. Tunsin Kurikasta silloin vain yhden
henkilön, mieheni, mutta umpirakastuneena se mielestäni riitti. Nyt jälkeenpäin
ajatellen se ei alussa ollut helppo taival,
mutta se onnistui moneksi vuosikymmeneksi. Kurikasta tuli minulle kotipaikka,

Sen toisen merkittävän matkan tein muuttaessani Kurikasta Tampereelle. Laurin
kuoleman jälkeen asuin yksin monen huoneen talossa ja kaipasin perhettä ympärilleni. Talo tuntui autiolle huolimatta lasten,
lastenlasten, sukulaisten ja ystävien vierailuista. Huolehtiminen talosta, puutarhasta
ja pihasta tuntui kovin turhalle ja raskaalle.
Olimme joskus jo puhuneet mahdollisuudesta muuttaa viettämään vanhuuden
päiviä lähemmäs lapsenlapsia. Se ajatus
jäi kuitenkin hamaan tulevaisuuteen. Jäätyäni yksin alkoi ajatus muuttamisesta itää
mielessäni ja vähän yli vuoden päästä Laurin kuolemasta oli talo Kurikassa myyty ja
asunto Tampereella vuokrattuna minulle.
Muuttoaikaa oli yhden kuukauden ajan
ja sinä aikana ajatukset kulkivat laidasta
laitaan. Teenkö oikein, olisiko sittenkin
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pitänyt pysyä Kurikassa, onko se Tampere sittenkään oikea paikka. Tulenko katumaan muuttamistani, sopeudunko uuteen
paikkaan. Oikeita vastauksia ei tietenkään
siinä vaiheessa voinut tietää.

ta huolimatta ja mietin, että mitähän Lauri
nyt sanoisi minulle. Kyllä minusta tuntui,
että hän hyväksyisi ratkaisuni, voisi olla
vähän ylpeäkin siitä, että vaimo selvisi
urakasta. Kun ajattelin näin, tuntui paremmalle. Joka tapauksessa minun on nyt jatkettava matkaa yksin.

Lapset auttoivat muuttamisessa ja ottivat
itselleen kotoa mitä halusivat. Minä tein
monta matkaa Tampereelle ja vein tavaroitani sinne. Karsintaa piti suorittaa kovalla
kädellä. Muistoja tuli joka nurkasta vastaan eikä luopuminen ollut helppoa. Kun
sitten olin siinä pisteessä, että viimeiset tavarat olivat autossani ja minä seisoin tyhjän kotini eteisessä lähtövalmiina, tuli itku.
Itkin kaikkea rakasta mennyttä, jonka olin
jättämässä taakseni. Olin taas tekemässä
hyppyä tuntemattomaan ja nyt olin paljon vanhempi kuin tullessani tänne. Miten
selviäisin? Olin tehnyt päätöksen yksin ja
yksin minun olisi myös selvittävä. Toki
lapset olivat tukenani, mutta he kuitenkin
elivät omaa elämäänsä ja minä omaani.

Kyyneleet virtasivat poskille, kun ajoin
pois Kurikasta ja ulkona satoi vettä. Ohitettuani Jalasjärven rajan ja tultuni Parkanon puolelle, pilkahti aurinko pilvien lomasta ja silloin minä ajattelin, että kyllä se
taas tästä alkaa mennä. Tampereella paistoi aurinko.
Keittiöni seinällä on pieni puinen taulu,
jossa istuu kaksi mustaa kissaa aidalla ja
alla on teksti: ”Löydät uuden maailman,
jos sinulla on rohkeutta jättää entinen
taakse”. En tiedä olenko löytänyt uuden
maailman, mutta olen viihtynyt Tampereella. Olen saanut uusia ystäviä ja ennen
kaikkea tapaan lapsiani ja lapsenlapsiani
useammin. Välimatkat ovat lyhentyneet.
Yhteydenpidot sukulaisiin ja ystäviin ovat
tiiviit.

Laitoin avaimen keittiön pöydälle ja painoin ulko-oven kiinni viimeisen kerran.
Ajoin kukkakaupan kautta ja menin ruusukimpun kanssa hautausmaan muistolehtoon. Istuin siellä pienestä tihkusatees-

Maila Hietikko-Kaukola

Ensimmäinen oma polkupyöräni
Minä opin ajamaan polkupyörällä aika
myöhään. Se tapahtui kesällä 1956 ja olin
silloin jo 7-vuoden ikäinen. Olimme juuri
muuttaneet Laihialta Vilppulaan. Omaa
pyörää ei minulla vielä silloin ollut, ajoin
äidin pyörällä. Opetteluvaiheesta on jäänyt yksi pysyvä muisto. Vilppulassa oli
”pikku paana”, josta oli vuosia aikaisemmin poistettu kapearaiteisen junanradan
kiskot. Tällä radalla oli kuljetettu Vilppulankosken varrella olleesta paperihiomosta hioketta Serlachiuksen Mäntän paperitehtaalle.
Pikku paanan sivuilla oli syvät ojat. Pyöräilyreissulla serkkupojan kanssa menetin
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pyöräni hallinnan ja suistuin ojaan, jossa
oli nokkosia, sehän kirpaisi. Lisäksi samassa suistumisessa löin ”pikkuveljeni”
pyörän runkoon, itkuhan siitä tuli ja serkkupoika vain nauroi.
Äidin pyörää vähän ”virittelin”. Räpättimet pinnoihin pyykkipojilla kiinni äänen
saamiseksi, ja lisäksi tein siihen pitkän
satulan äidin matoista, kun varsinainen
satula oli poistettu. Sitten suunta lähimetsän ajoradalle. Pettymys oli valtava, kun
ensimmäisten kierrosten aikana äidin pyörästä katkesi runko. Kilvanajoon kavereiden kanssa en edes päässyt mukaan.

Tuli tarve suunnitella ensimmäisen oman
polkupyörän hankintaa, ikää oli 9 vuotta.
Kauppojen hieronta tapahtui hieman erikoisessa paikassa. Setäni piti K-kauppaa
Lehtimäen Suninsalmella pappani jälkeen.
Siellä myytiin polkupyöriäkin. Vietettiin
setäni ja hänen tulevan vaimonsa häitä kesällä 1958 Soinissa Hykkösillä.
Muistan, että päivä oli sateinen ja nuoripari istui onnellisena häälahjojensa keskellä
onniteltavina. Minä olin tarmoa täynnä ja
rohkaistuin ehdottamaan sedälleni, että
ostaisin polkupyörän, Näin oli kaupanteko alkanut häähumun keskellä. Pyöräkaupasta soiteltiin ja sovittiin setämiehen
kanssa.
Jossain vaiheessa VR:n Ovelta ovelle kuljetus toi uuden polkupyöräni meille kotiin Vilppulaan. Matkaan se oli lähtenyt
Vaasasta, Teräs Oy:n valmistama Velo. Takuutodistus löytyi viime kesänä lapsuuskodistani. Polkupyöräni rahoitin osittain
myymällä vanhempieni leipomon Vilppulan Keksin sekundapikkuleipiä asuinalueemme Asevelikylän asukkaille heidän
kotiovellaan.

Takuusitoumus. Kuva: Kari Rannanautio.
pyöräily jäi. Mihin ensimmäinen pyöräni
joutui elinkaarensa lopussa, siitä minulla
ei ole muistikuvaa. Toisen polkupyöräni
ostin vasta keväällä 1980, kun työni perässä muutimme Soinista Nurmoon, jossa
aloitin sosiaalisihteerinä. Ostopaikka oli
tuttu K-kauppa A Rannanautio Lehtimäki.
Pyörä oli vaihdepyörä Terässiipi ja hain
sen Seinäjoen Keskolta.

Pyöräily alkoi. Vauhdikkaan ilmeen luomiseksi, ostin ja vaihdoin siihen ns. speedwaysarvet. Koulumatkoihin pyörääni en
juuri käyttänyt, koska kansakoulu oli aivan kotini vieressä.

Tällä pyörällä harrastin työmatkaliikuntaa kesät talvet vuosina 1981–1990, reitillä
Hyllykallio - Nurmon keskusta, Kunnantalo.

Keskikoulun matkat tein lähes aina kävellen parin kaverini kanssa. Kerran syksypimeällä pyöräillessäni kaverini Peksun
kanssa Vilppulan kyläpoliisit pysäyttivät
meidät. Minulla ei ollut valoja, joten kohtalokseni koituivat elämäni ensimmäiset
poliisin puhuttelut ja sakot.

Kari Rannanautio
Orivesi

Muistan, kun yhtenä lauantaina lämmitin kotona saunaa, poliisi tuli sinne ja
peri minulta sakot 5 mk. Mutta milloin ja
missä sain seuraavat sakot? Pyörä vaihtui
keväällä 1964 Solifer- mopediin ja silloin
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Pienten puheita

Hymyillään

Mummi peitteli Jaakkoa 4 v. nukkumaan
vanhempien ollessa Helsingissä asioilla.
Oli pimeä, räntäsateinen syysilta. Poika
pyysi iltarukouksessaan varjelusta kaikille
muille läheisilleen, mutta ei vanhemmilleen. Mummin ihmetellessä, miksi näin,
poika vastasi: - Ei ne tarvitse, niillähän on
autossa ihan uudet Michelin-renkaat.

Mikä on tietokoneen käyttövoima?
Savu. Kun savu tulee ulos, kone lakkaa
toimimasta.
Kaksi miestä kiusoitteli kolmatta, vähän yksinkertaisena pitämäänsä kaveria. He uskottelivat tälle, että verkkokaupan alusvaatesivuilta saattoi tilata
itselleen vaimon. Jonkun ajan päästä
kaverit kysyivät, että oliko vaimo jo
tullut. ’Ei vielä, mutta kyllä kai se kohta
tulee. Lähettihän se jo alushousunsa ja
rintaliivinsä.’

Olimme mummolassa. Kaksivuotias Lasse huomasi vessan nurkassa vessaharjan ja
huusi: - Ukin hammasharja!
Olimme tyttären perheen mökillä. Yhtenä
päivänä menin juomaan päiväkahvin terassille. Noora, 3, katsoi ikkunasta terassille ja huudahti: ”Mummu istuu yksin terassilla hyttysten herkkupalana!”

Suomalaisryhmä oli matkalla Saksassa ja opas selitti, että heidän oli helppo
muistaa hotellinsa nimi Hansaplast-nimisestä laastarista, koska hotelli oli
nimeltään Hansa. Yöllä poliisit saivat
ihmetellä humalaista suomalaista, joka
hoki vain Salvequik, Salvequik.

Pikku-Maijalla ja mummilla oli sama syntymäpäivä. Maija silitteli mummin poskia
ja sanoi: – Kuinka sinä olet noin vanha, vaikka
me olemme syntyneet samana päivänä?

Mies ajeli poikansa kanssa ja kysyi
tältä risteyksessä, että tuleeko sieltä
oikealta autoa. Poika vilkaisi ikkunasta ulos ja sanoi, ettei tule. Mies lähti
liikkeelle ja silloin rysähti! Mies moitti
poikaansa kiivaasti. ’Mutta eihän sieltä
autoa tullut vaan traktori!’ puolustautui poika.

Elias, 4, ja Elmeri, 1, olivat vanhempiensa
kanssa kirkossa. Äiti antoi Eliakselle kolikoita kolehtia varten. Elias oli kovin tarkka rahoistaan ja kysyi: ”Miksi kaikki rahat
on pantava haaviin? Laitetaan sinne Elmerin
rukkaset!”

Kuuluisia viimeisiä sanoja
”Perkeles täs mitää sähkömiästä tarvita…”
”Eikoo hianot sukellusvehkehet, ja halavat!”

”Periaattehes näin lähellä ammusvarastoja ei
sais tupakoora.”

”Pitääs joskus koriata tuo sirkkelinteräsuajus...”

”Tutustutahan näihin turvaohojeesihin sitte
jäläkihinpäin...”

”Kysytähän nuolta neekeriiltä tiätä Haarlemihin...”

”Luontaaslääkkeeren haittavaikutuksia liiootellahan jatkuvasti.”

”Rakastan, rakastan Pirio... eiku Jaana?”
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Mehukattikanisterit

Pieni lahti oli valkoisten kanisterien kirjoma, mikä ärsytti rannalla asuvaa maanviljelijää aika lailla. Niinpä tämä keräsi kaapeistaan kaikki tyhjät mehukattikanisterit
ja kysyi naapureiltaan lisää. Sitten hän sitoi joka kanisteriin narun ja toiseen päähän

painon. Hän kävi heittelemässä kanisterit
sinne tänne veteen lahdella. Mökkiläinen
sai nostella kanisterin jos toisenkin löytääkseen verkkonsa ja katiskansa!

Kuka on…?
Mies ajoi poikansa kanssa rajun kolarin ja
kuoli. Poika loukkaantui vakavasti ja hänet vietiin sairaalaan. Siellä todettiin, että
hänet piti heti leikata. Koska leikkaus oli
vaikea, sitä suorittamaan kutsuttiin huippukirurgi. Mutta tämä sanoikin potilaan
nähtyään, että hän ei pysty leikkaamaan
omaa poikaansa. Kuka tämä kirurgi oli?
Hän oli pojan äiti.

Mökkiläinen saapui kesämökilleen lahden rantamille joka viikonloppu varhain
lauantaina aamuisin. Reippaasti hän kävi
laskemassa kaksi verkkoaan ja neljä katiskaansa lahteen, perso kalalle kun oli. Sitten hän palasi kotiinsa kaupunkiin ja tuli
seuraavana iltana nostamaan verkot ja katiskat. Verkkojen ja katiskojen merkkeinä
hän käytti mehukattikanistereita.

Apua arkeen
Tarjotin / lukuteline sänkyyn:
Taitettavat tarttumapihdit_

Korotuspalat tuolin/sängynjalkoihin:
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Miten voit itse edistää omaa aivojen ja mielesi terveyttä?
Hoida olemassa olevat sairaudet mahdollisimman hyvään tasapainoon

Terveellinen ruokavalio
Riittävä uni ja lepo
Harrasta liikuntaa

Muista sosiaalinen vuorovaikutus, älä
eristäydy

Karta alkoholia ja tupakkaa

Harrasta taidetta ja kulttuuria

Ajatuksia

Tulevia tapahtumia

Väärin kuultuja laulun sanoja
Lauri Tähkä: Palavaa vettä
Onko olemassa kalavaletta
(Onko olemassa palavaa vettä)
jonka alla sydän tuntee että
kivi sydämessä sulaa rintaan

Arvoisa merkkipäivän viettäjä!
Yhdistys haluaa muistaa jäseniään syntymäpäiväkahvien merkeissä.

Chisu: Sabotage
Ja kohta nuolen haavoja
Syviä ja suolaisia
Kun mikään ei tunnu miltään
Tipu korvaa ystävää
(kipu korvaa ystävää)

Niinpä kutsumme kaikki 50-, 60-, 70-, 75-,
80-, 85-, 90-, 91-, 92-, 93-, 94-, 95-, 96- ja
97-vuotiaat, vuoden aikana syntyneet,
torstaina 19.11. klo 13.00 Parkkistuvalle
merkkipäiväjuhlaan.
Ohjelmaa on – Eeva Petäkoski lausuu
runoja ja laulattajakin löytyy.

Virve Rosti: Kun Chigaco kuoli
Alta punkun päästi näin
(Al Capone kun päätti näin)

Jokaiselle lähetetään henkilökohtainen
kutsu, joko sähköpostitse tai kirjeitse.

Tapio Rautavaara: Kuubalainen serenadi
Tom lauloi murteellisesti
(Tom lauloi murheellisesti)
Matti ja Teppo: Kaiken takana on nainen
Kaapin takana on nainen
(Kaiken takana on nainen)
Joka ihanasti rakastaa
Aki Sirkesalo: Naispaholainen
Annoin pikkusormen,
ja Veikolta käden
(Se vei koko käden)

Yhdistyksen hallitus kokoontuu:
14.10.

18.11.

16.12.

Kaikki kokouspäivät ovat keskiviikkoja ja
kokoukset alkavat klo 13.00.
Kokoukset pidetään Parkkistuvalla.
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Tulevia tapahtumia

Karaokea laulamaan

Hyvät huutislaiset!

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

Huutiksen koronatauko jatkuu vielä!
Emme vielä tohdi järjestää Huutiksia,
vaikka se on ollut niin kovin suosittu. Nurinkurisesti: suosittu pitää peruuttaa suosionsa tähden. Parkkistuvalla on ollut niin
paljon väkeä, että turvavälien pitäminen ei
mitenkään onnistuisi. Kasvomaskit ja käsidesin käyttö ei paljon tilannetta parantaisi.
Mutta heti koronatilanteen salliessa Huutis järjestetään. Asiasta tiedotetaan jäsenille sähköpostilla sekä Parkkis Mansesta
-lehdessä, mikäli lehti ilmestyy sopivasti.

Mikrofoniin jokainen saa oman suusuojan käytettäväksi laulaessaan. Turvavälejä
noudatetaan, käsidesiä on saatavilla.
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.

TULKAA SILLOIN KAIKKI VANHAT JA
UUDET HUUTISLAISET MUKAAN!

Hokemia kotiharjoitteluun
Puuvati, kivivati, savivati, etureki, takareki,
etureppu, takareppu, ylämäki, alamäki.

Seuraa Aamulehden Menoinfon yhdistyspalstaa, siellä on ilmoitus aina karaokepäivinä.

Living levene, lavana, lavana, levene, levene,
livene, livene, luvene, luvene.

Karaoke-illat ovat 30.9., 14.10., 28.10.,
11.12.,25.11., 9.12.

Purhopirhiäinen pirisi purasen pirtissä.

Tervetuloa kaikki mukaan!

Mika juhku jahkiaista, juhkujahkiteltavata,
mika tiiri taariaista, tiiri taariteltavata, mikä
vikli valkuaista, vakli vikliteltavata.
Mustan kissan paksut posket säämiskä pitäisi
valmistaa.
Illin lilli tillin sillalla illalla istuskeli.

Läheisten iltaryhmä
Vertaistukiryhmä Parkinsonintautia sairastavien läheisille kokoontuu syksyllä
2020 seuraavasti: 8.10. 5.11. ja 3.12. klo
17.00 Parkkistuvalla.
Tervetuloa mukaan!
Siiri Vilen 040 7348251
siiri.vilen@pp1.inet.fi
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Omaisten päiväryhmä

Peli-illat

Syksyn 2020 tapaamiset (osallistumismaksu 4,-) Parkkistuvalla klo 13:

jatkuvat joka toinen keskiviikko klo 16.0019.00

8.9., 22.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11. ja
15.12. pikkujoululounas myöhemmin ilmoitetussa paikassa.

Pelit alkavat klo 16, tietovisa Parkkistuvan tietäväisille viisaille klo 17.15 ja sen
jälkeen laitetaan bingomylly pyörimään!
Bingossa on mukavasti jännitettävää ja kivat palkinnot.

Aamulehden menoinfossa ilmoitus kyseisenä päivänä.

Seuraa Aamulehden Menoinfon yhdistykset-palstaa.

TERVETULOA!!
Voit soittaa Tainalle 050 358 9904 tai lähettää sähköpostia: t.pensasmaa@gmail.com

Peli-illat ovat 7.10., 21.10., 4.11., 18.11.,
2.12. ja 16.12.

Tapaamisiin!

Teatterikerho kokoontuu!
UUSI juttu meille, Teatterikerho, alkaa

Pelataan bingoa ja kannatetaan kokoontua joka perjantai tuolijumpan
jälkeen klo 14.45 Parkkistuvalla. Tulkaa
yhdistystä!
mukaan kaikki näyttelemisestä ja teatterista kiinnostuneet! Tarkoitus ei ole harjoitella mitään suurisuuntaisia näytelmäesityksiä, vaan kyseeseen tulee ns. tarinateatteri.
Joskus voimme käydä yhdessä teatterissa.

Bingon peluu on mukava tapa kannattaa
yhdistystämme. Pelaamme Parkkistuvalla
bingoa keskiviikon peli-iltoina tietokilpailun jälkeen ja aloitamme pelaamisen ehkä
myös Huutiksen yhteydessä.
Ja jännittäväähän bingon pelaaminen on!
Kierros maksaa 2,50 euroa ja palkinnot
ovat sellaisia, että ’niitten kanssa kehtaa
kotiin mennä’, kuten eräs voittaneista sanoi.
Tervetuloa pelaamaan!

Siimanravistajat kokoontuvat
Siimanravistajat kokoontuvat syksyllä
2020 seuraavasti:
tiistaisin 13.10. 10.11. ja 8.12. Parkkistuvalla klo 15
Tervetuloa mukaan!
Siiri Vilén 040 734 8251
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Allasjumppaa lämpimässä vedessä tulokset saadaan vaikuttamalla samanai-

kaisesti sekä sisäisiin että ulkoisiin tekijöihin, näitä tekijöitä ovat mm. liikunta,
terveydentilasta ja hyvinvoinnista huolen
pitäminen sekä ympäristöön kohdentuvat
toimenpiteet.

Ohjattu vesijumppa on sunnuntaisin klo
13.15-14.15 Validia-taloilla, Ritakatu 7.
Saunat ovat lämpiminä, mahdollisuus
osallistua avustajan kanssa. Ohjaajana
Leena Järvisalo.

Säännöllinen harjoittelu tuottaa tuloksia!
Parkinsonin tautia sairastavien on liikuttava, jotta liikuntakyky säilyy edes jonkinlaisena – olipa liike sitten poljinlaitteella
polkemista, tanssimista, kumilankojen venyttelyä – tai tuolijumppaa.

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.

TPB keilaus

Tule nauttimaan vesijumpasta ja saunan
lämmöstä!

Tampereen Parkinson-yhdistyksessä pääset myös keilaamaan. Tampere Parkinson
Bowlingissa on hyvä keilaporukka - tule
kokeilemaan maanantaisin ja torstaisin
klo 10-11 Tampereen keilahallille Kauppiin.
Yhteyshenkilönä toimii Anneli Hytönen,
puhelin 040 517 9007.

Tuolijumppaa kaatuvaisille!
Ratinan ohjattu salijumppa loppuu ja tilalle tulee ohjattu tuolijumppa perjantaisin
kello 13.00-14.30 Parkkistuvalla.
Tuolijumpan tavoitteena on lisätä liikkuvuutta sekä pitää isot lihakset vahvoina ja
toimintakykyisinä. Liikkeet ovat yksinkertaisia ja tehokkaita.
Meille kaatuileville tuolijumppa on turvallista ja taatusti tarpeellista!
Joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen
yli 80-vuotias kaatuu vähintään kerran
vuodessa. Suomessa 65 vuotta täyttäneiden tapaturmista 80 prosenttia on seurausta kaatumisesta tai matalalta putoamisesta
ja aiempi kaatuminen altistaa merkittävästi uudelle kaatumiselle, kerran kaatuneista
puolet kaatuu uudelleen. Ikäihmisten kaatumisia voidaan vähentää 20-45%. Parhaat
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Kuvasatoa syyskauden avajaisista Ilkossa 12.9.2020
Kuvat: Anne Rosengren
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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
Siimanravistajat			
3 € sisältää kahvin ja pullan
Tuolijumppa			
50 € kausi sisältää kahvin ja pullan
Teatterikerho			
3 € sisältää kahvin ja pullan
Vuosikokoukset			
ei maksua, sisältää kahvin ja pullan

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 tietoviisaille 3/2020
1. Montako aikavyöhykettä on maailmassa kaikkiaan?
2. Kuka on kaikkien aikojen nuorin palkintokorokkeelle selvinnyt WRC-kuljettaja?
3. Mikä on litka ja mitä on litkaaminen?		
4. Miten EU määrittelee kaupungin?
5. Mitkä ovat kaupunkeja Suomessa EU:n tilastoviraston mukaan?
6. Miksi ruumiita kuljetetaan aina jalat edellä?		
7. Mitä tarkoittavat meänkielen sanat molen ja solet?
8. Mikä on selkälokin korvausarvo, hinta? Entä räystäspääskyn?
9. Missä maissa on jokamiehenoikeuksia?		
10. Mikä on maailmanhistorian eniten ihmishenkiä vaatinut yksittäinen laivaturma?
11. Mitä tarkoittaa bruttorekisteritonni?
12. Miksi siemenvilja on vaaleanpunaista?		
13. Montako sukupolvea on enimmillään yhtaikaa elossa?
14. Milloin Suomen kalenterissa viikkojärjestys muutettiin alkamaan maanantaista ja
päättymään sunnuntaihin?
15. Miksi radiolähetyksistä sanotaan ’eetterissä’?
16. Miten lasketaan salaman etäisyys?
17. Mikä on elinkautisen vankeusrangaistuksen pituus Suomessa?
18. Mikä on Islannin ainoa kotoperäinen nisäkäs?
19. Kuka perusti ja minne ensimmäisen automarketin Suomessa? 		
20. Kuinka korkea on korkein vuorovesi ja missä se on?

Vastaukset sivulla 35
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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
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 Anneli Hytönen 040 517 9007

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.

33

Tarvitsisitko henkilökohtaisen avustajan?
Voit tehdä arvion avun tarpeestasi ja saada tarvittaessa prosessin alulle Omaolo-palvelun avulla. Osoitteessa www.omaolo.fi voit täyttää arvion henkilökohtaisesta avusta
ja tunnistautuneena myös lähettää tulokset suoraan ammattilaiselle. Mikäli et halua
tunnistautua, saat arvion täytettyäsi suositukset ja ohjeet kuinka toimia, sekä tarvittavat yhteystiedot.
Asiointi: Vammaispalvelutoimisto Kanta-Sarvis 3, Hatanpäänkatu 3 J (4. krs) postiosoite PL 98 33201 Tampere.
Puhelin 040 159 8379, ma - ti ja to - pe klo 9 - 10 sekä ma - to klo 13 - 14, numerossa on
jonotuspalvelu ja mahdollisuus jättää takaisinsoittopyyntö puhelinaikoina, tarvittaessa
myös tekstiviestit ja soittopyynnöt omalle työntekijällesi.
Sähköposti: vammaispalvelu(at)tampere.fi

Pikkujoulut pe 27.11.2020
Juhlat pidetään Viola-ravintolassa klo 19.00 alkaen,
Juhlatalonkatu 4, Tampellan alue.
Luvassa on maittava jouluateria, mahdottoman lystiä ohjelmaa, arpajaiset,
yhteislaulua ynnä muuta mukavaa.
Juhlatalo on esteetön, lähellä on pysäköintitalo Massun parkki.
Ilmoittautumiset Taina Pensasmaalle 21.11. mennessä
puh. 050 358 9904 tai sp t.pensasmaa@gmail.com
Hinta 30 € maksetaan yhdistyksen tilille FI95 5730 0820 0 451 73
Lämpimästi tervetuloa!
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Parkkisvisan vastaukset tietäväisille
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Kalle Rovanperä
Litka on kohoton ja syötitön onki, jossa voidaan käyttää heitto-ongen vapaa. Litkalla
kalastetaan silakoita.
Euroopan Unioni on määrittänyt kaupungille kaksi kriteeriä: asukasluvun pitää olla
yli 50 000 ja asukastiheyden vähintään 500 neliökilometrillä.
Helsinki, Jyväskylä, Vantaa, Lahti, Turku, Espoo ja Joensuu (kaupunkeja eivät ole
Tampere, Oulu, Vaasa, Kuopio ja Lappeenranta).
Uskomustaikoja on vainajan kuljettaminen arkussa hautausmaalle jalat edellä. Uskottiin, että tällä tavalla vainaja ei löytäisi tietä takaisin elävien pariin, vainaja ikään
kuin eksytettiin. Tapa on niin syvälle juurtunut, että sitä opetetaan jopa terveydenhuollon oppilaitoksissa.
Minä olen ja sinä olet
757 € ja 17 €
Oikeuksia on Suomen lisäksi ainakin Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa, Skotlannissa
ja Sveitsissä.
Wilhelm Gustloffin upottaminen sodan aikana v. 1945 on eniten henkiä vaatinut
laivaturma, hukkuneiden määrää ei tarkkaan tiedetä, heitä on arvioitu olleen jopa
9 000 tai yli. Neuvostoliittolainen sukellusvene upotti laivan. Laiva oli kastettu saksalaisyntyisen Sveitsin kansallissosialistisen puolueen johtajan Wilhelm Gustloffin
mukaan.
Se kuvaa laivan kannella ja sen alla olevien suljettujen tilojen vetoisuutta.
Se on värjätty, koska se on peitattu ja siksi myrkyllistä sekä ihmisille että eläimille.
Peittaus tarkoittaa siemenviljan käsittelyä peittausaineella, joka torjuu sienikasvustoa
ja tuhohyönteisiä.
7, iät 109, 89, 70, 52, 33, 15, vauva.
Vuoden 1973 alusta, sitä ennen viikon laskettiin alkavan sunnuntaista.
1700- ja 1800-luvulla eetterillä tarkoitettiin oletettua ainetta, jonka arveltiin täyttävän
avaruuden ja toimivan valon ja muun sähkömagneettisen säteilyn väliaineena sekä
painovoiman välittäjänä. Ilmassa ajateltiin olevan eetteriä, joka välitti radioaallot.
Tästä on peräisin sanonta eetteriin radiolähetyksestä.
Valo etenee 300 000 km sekunnissa, joten välähdys nähdään heti. Myös jyrinä alkaa
samalla hetkellä, mutta äänen nopeus on vain miljoonasosa valon nopeudesta, noin
330 m/s. Näin ääneltä kuluu kilometriin 3 sekuntia. Sääntö salaman etäisyyden määrittämiseksi on: Välähdyksestä aletaan laskea sekunteja, ja kun jyrinä alkaa, jaetaan
saatu sekuntimäärä kolmella, jolloin saadaan etäisyys kilometreinä.
Vähimmäis- eikä enimmäispituutta ole määritelty. Keskimäärin 14 vuotta 4 kuukautta.
Naali
Kalle Kaihari Tampereelle 1970.
21,6 m Fundynlahdella Kanadassa
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Tampereen Parkinson-yhdistys ry

Syyskokous

Maanantaina 23.11.2020 kello 17.00
Parkkistupa, Satakunnankatu 56, 33230 Tampere
Kutsu Tampereen Parkinson-yhdistys ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Yhdistyksen sääntöjen 7 § mukaan jäsenen, joka haluaa asiansa yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi on jätettävä siitä kirjallinen pyyntö hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.
Tervetuloa kaikki jäsenet syyskokoukseen!
Osmo Kaikuvuo, puheenjohtaja
Kahvitarjoilu!

Kärsimyskukka Passiflora. 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

