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TAMPEREEN
PARKINSON-YHDISTYS RY

Osoite: Satakunnankatu 56, 33230 Tampere
Puhelin: 044 987 7830 toimistoon 
 (kuukauden 1. ja 3. tiistai klo 13 - 16)
 050 307 3470 arkipäivisin päiväaikaan
Sähköposti:	 tamparkki@kolumbus.fi
Kotisivut: www.tampereenparkinsonyhdistys.net
Pankkitili: BIC OKOYFIHH
 IBAN FI95 5730 0820 045 73
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TAMPEREEN PARKINSON-YHDISTYS RY
Hallitus vuonna 2015

Puheenjohtaja  Irma Virjo  040 552 9144  ivirjo(at)gmail.com 
Varapuheenjohtaja  Jaakko Ylinen 0400 481 588 jjylinen(at)gmail.com
Sihteeri  Seija Forsström  040 560 2539  seijaforsse(at)gmail.com
Rahastonhoitaja, emäntä
varsinainenjäsen,  Taina Pensasmaa 050 358 9904 t.pensasmaa(at)gmail.com
Liikuntavastaava  Marja-Liisa 044 063 8961 marjaliisa.tampere(at)gmail.com
 Lehtonen  
varsinainen jäsen     
Isäntä, 
varsinainen jäsen,  Kari Tupala 045 112 3030    tupalakari(at)gmail.com
Varsinainen	jäsen		 Seppo	Jyräs	 0400	954	063	 seppo.jyras(at)elisanet.fi
Varsinainen jäsen  Keijo Viinanen  040 558 7430  kekalvi(at)gmail.com
Varaliikuntavastaava  Erkki Töyssy  040 702 9237  etoyssy(at)gmail.com 
varajäsen,
Varajäsen  Anneli Hytönen 040 517 9007  hytann(at)gmail.com
Varajäsen  Eero Belt 045 3289332  eerobelt(at)gmail.com

(Huom. sähköpostiosoitteita käyttäessänne laittakaa (at):n tilalle @)

Tampereen Parkinson-yhdistyksen toimisto, Parkkistupa Satakunnankatu 56, Tampere
Vuoden 2015 alusta toimisto on auki kuukauden 1. ja 3. tiistaina klo 13 – 16. Mikäli kyseinen 
päivä on pyhäpäivä, on toimisto auki seuraavana arkipäivänä. Paikalla on yhdistyksen jäsen tai 
jäseniä, joilta voi saada vertaistukea ja tietoa yhdistyksen toiminnasta. Ei tarvitse olla erityistä 
syytä, kun poikkeaa juttelemaan. Aina voi yllättäen löytyä tietoa kiinnostavista asioista. Tiedote 
kun ilmestyy vain neljä kertaa vuodessa.

Parkkistupaa voi vuokrata
perhejuhlia ja erilaisia tilaisuuksia varten. 
Vuokra on 50 €/päivä yhdistyksen jäseniltä ja 120 € ulkopuolisilta.
Tiedustelut Irma Virjo, puh. 050 307 3470.

Tampereen alueen Parkinson-kerhon johtoryhmä 2015
Erkki Hautaniemi puheenjohtaja  0400-238342
Yrjö Karjalainen varapuheenjohtaja 0500-625868
Matti Lahti varsinainen jäsen, sihteeri 
 rahastonhoitaja  0400-731703
Jukka Lehtonen  varsinainen jäsen, 
 liikuntavastaava   040-3243500.
Raili Lehtinen  varsinainen jäsen   041-5759344
Oiva Palkoranta  varsinainen jäsen  040-6815514
Heikki Kovanen varajäsen  044-3211030
Anneli Hytönen  varajäsen  040-5179007
Eila Lehtinen kerhoemäntä  040-9391913



4

Puheenjohtajan palsta

Hyvät Tampereen Parkinson-
yhdistyksen jäsenet!

Tampereen kaupungin toiminta-avustus on 
yhdistyksemme talouden kannalta hyvin 
merkittävä asia. Toiminta-avustusanomuk-
set jätetään nykyään sähköisesti tammikuun 
loppupuolella. Anomuksissa pitää tehdä 
selkoa viime vuoden toiminnasta, erityises-
ti siitä, paljonko on ollut osanottajia. Tätä 
varten olen lukuisten henkilöiden avustuk-
sella kerännyt tietoa siitä, mitä Tampereel-
la on Tampereen Parkinson-yhdistyksen ja 
Tampereen alueen Parkinson-kerhon pii-
rissä tapahtunut. Erilaisia tapahtumia on 
kymmenittäin, osa on kertaluonteisia, osa 
viikoittain tai kuukausittain toistuvia. Kun 
kaikki laskettiin yhteen, oli eri tapahtumissa 
käyneitä henkilöitä 3362, heistä 1263 oli 
naisia.

Kyse ei suinkaan ole 3362:st eri henkilöistä. 
Sama henkilö on voinut osallistua useisiin 
tapahtumiin. Joku on saattanut käydä kaksi 
kertaa viikossa keilaamassa ja joku toinen 
kaksi kertaa vuoden aikana stimulaattori-
potilaiden tapaamisissa. Meillä ei ole niin 
tarkkoja tilastoja, että voisimme sanoa, 

montako kertaa tyypillinen jäsen osallis-
tuu eri tapahtumiin vuoden aikana. Vaikea 
on myös sanoa viikoittain osallistuvien lu-
kumääriä. Nuo kokonaismäärätkin ovat 
summa eri ryhmien vetäjien ilmoittamista 
luvuista. Joillakin on tosi tarkat muistiinpa-
not, jotkut ovat suurpiirteisempiä ja antavat 
arvion kävijöiden lukumäärästä. Itselläni on 
se käsitys, että tosiasiassa osallistujien määrä 
on vielä suurempi.

Tämä kertoo siitä, että meillä on ollut todel-
la paljon toimintaa. Kiitän lämpimästi kaik-
kia ryhmien vetäjiä ja vastuuhenkilöitä, joi-
den ansiosta tämä on mahdollista. Kiitokset 
myös jäsenille osallistumisesta. Ilman teitä 
toiminta kuivuisi kokoon. 

Parhaillaan keräämme tietoa Tampereen 
Parkinson-yhdistyksen toimintakertomusta 
ja tilinpäätöstä varten. Monista kerhoista 
on jo tullut heitä koskevat tiedot. Paljon 
toimintaa tapahtuu Tampereen ulkopuolel-
lakin. Suuret kiitokset myös aktiivisille ker-
hojen toiminnan vetäjille. 

Yhdistyksemme toimiston aukioloaika on 
muuttunut. Toimisto on auki joka toinen 
tiistai klo 13 – 16. Alkuvuodesta on ollut 
hiljaista. Toimistossa voi poiketa juttelemas-
sa paikalla olevien jäsenien kanssa ilman 
mitään suurta syytä.  Kaikki tapahtumat 
eivät ehdi jäsentiedotteeseen, joten uutta 
tietoakin voi löytyä. Yhdistyksen kotisivuja 
netissä kannattaa myös käydä katsomassa. 
Sivujen pääkäyttäjä Kari Räihä on juuri li-
sännyt sinne kaksi mielenkiintoista linkkiä: 
Parkinson-potilaan sanasto ja Parkinson-
potilaan hyvinvointikartta. 

Hyvää talven jatkoa! Osallistukaapa edel-
leen aktiivisesti tarjolla oleviin tapahtumiin.

ystävällisin terveisin
Irma Virjo
puheenjohtaja
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ARJA AARIKKA IN MEMORIAM
 

1.1.1947 - 21.12.2014

Arja oli syntynyt Nakkilassa, josta hän eri 
elämän vaiheiden jälkeen päätyi Tampe-
reelle vuonna 1980.

Arja oli sosiaalinen ihminen ja järjestötoi-
minta olikin hänelle sydämen asia.
Työssä ollessaan hän toimi aktiivisesti am-
mattiyhdistyksessä.
Tampereen Parkinson-yhdistykseen liitytty-
ään hän toimi mm. hallituksen 
sihteerinä, liikuntatiimin jäsenenä, sekä ka-
lakerho Siimanravistajien rahaston-
hoitajana ja muutenkin aktiivisena kalaker-
hon jäsenenä.
Hän toimi myöskin aktiivisesti Raholan asu-
kasyhdistyksessä.

Arja sai diagnoosin 50-vuotiaana. Tauti ete-
ni ja oireet pahenivat, oli vaikeita pakkoliik-
keitä. Siitä huolimatta hän lähti joka aamu 
lenkille. Liikunta eri muodoissa oli hänelle 
tärkeää. Hän osallistui aktiivisesti kuntou-
tuskursseille, joiden myötä hän sai laajan 
ystäväpiirin.

Arja ei koskaan valittanut vaivojaan, vaikka 
sairaus oli vaikea. Rohkeasti hän 
kulki punainen takki päällään, häpeämättä 
pakkoliikkeitään.

Arja oli aina valmis auttamaan, oli kyse sit-
ten yhdistyksen teemailtojen tai kalakerhon 
kahvituksista. Kalakerhon kilpailuihin hän 
oli aina valmis lähtemään. Reppu oli ajoissa 
pakattuna, josta löytyi kaikille jotakin hyvää 
naposteltavaa.

Kommelluksitta ei aina selvitty. Kalakaverit 
Arja, Kalle ja Tauno lähtivät lohia
onkimaan Kaiturijärvelle. Kallen onkeen 
tarttui lohi, jota Arja lähti innoissaan haa-
villa nostamaan rannalle, vaan kuinka sat-
tuikaan, Arjan jalka lipesi ja hän upposi 
polviaan myöden pehmeään rantamutaan. 
Kallen kiskoessa Arjaa ylös, Tauno huuteli 
vastarannalta: ”Nosta Arja ylös sieltä jorpa-
kosta”. Kovan onnen kalareissun lohi päätyi 
lopulta Arjan pannulle.

Sairauden edetessä ja pakkoliikkeiden voi-
mistuessa, Arja oli vuoden 2009 kokonaan 
sairaalahoidossa. Lukuisten hoitojen ja tut-
kimusten jälkeen päädyttiin aivostimulaat-
toriin, joka hänelle sitten asennettiin vuon-
na 2010.

Stimulaattorin myötä Arja sai omien sano-
jensa mukaan ”uuden elämän”.

Arjan kunto heikkeni yllättäin kesällä 2014 
ja hän nukkui pois 21.12.2014.
 
Arjaa muistaen   Sinikka ja Siiri
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TAPAHTUNUTTA

Hauskan Hämeenkyrön-Kauniin Ikaa-
listen Parkkiskerhon ylpeät jäsenet ovat 
miellyttävänä vuonna 2014 kokoontuneet 
kuukausittain, toisena maanantaina klo17. 
kiltin  Kurjenmäen paksussa alakerrassa, 
Ikaalisten rumalla Osuuspankilla, Ikaalis-
ten terveyskeskuksen kuraisissa tiloissa sekä 
lämpimällä metsästysmajalla.

Osallistujamäärä on vaihdellut 14-20 välillä. 
Joukkoon on liittynyt uusia jäisiä jäseniä. 

Fiksuja asiantuntijavieraita: 
Tammikuussa uuden, ihanan SATAPIRkan 
Osuuspankin lihava Terhi Marttila selosti 
edunvalvontavaltuutuksen ja sydämellisen 
testamentin merkitystä. 

Huhtikuussa Hämeenkyrön pehmeän ap-
teekin taitava proviisori Kristiina Pyhtilä 
valisti ohuissa lääkeasioissa ja vastaili hy-
myillen osallistujien kysymyksiin.  

Toukokuussa  saatiin osallistua pahan Si-
sukkaiden kesäretkelle iloiten kotisuklaata 
valmistavalle tilalle. Useimmille toinenkin 
kohde oli uusi: Seitsemisessä Soljasten ret-
keilypaikka. Alueen raivoavasta historiasta 
ja välinpitämättömistä tarinoista riitti aut-
tavaisella oppaalla uskomattoman paljon 
kerrottavaa. Kodassa riitti_väsymättömästi 
makkaroita, ahkerasti  juomia, tylyjä sämpy-
löitä, ikäviä pullia, jopa kiusallisia lettuja ja 
hilloa. Invabussin syyttävä hissi ja leppoisa 
WC mahdollistivat pyörätuolimatkustajien 
retkeilyn.

Heinäkuussa oli vuorossa Ikaalisten kaksin-
kertaisella metsästysmajalla tekevä  sau-
na, vetävät makkarat, karkeaa kahveeta kas-
tamisineen. Vilkas terassikuoro lauleli ujon 
säestäjän johdolla.

Marraskuussa laulava kirjastonhoitaja Liisa 
Björninen selosti Celia erikoiskirjaston  
käyttömahdollisuuksia.

Vammaisneuvosto on valmistellut kol-
melle ehtoolle joulukuun alussa Tietoa ja 
Iloa-tapahtuman. Osallistujia olisi toivot-
tu enemmän, siis itkevää yleisöä. 
Kokoontumisten vakio-ohjelmaan kuuluu 
äänekäs Marjan vilkas tuolijumppa, melu-
ava kahvittelu, kaatuva kerholaulu,  merk-
kipäivämuistamiset ja Ellin ym. ontuvat ar-
pajaiset. 

Vuoden ahkeroinnista palkitaan kylmästi 
kaikki kuuman hikisellä puurojuhlalla Ikaa-
listen terveyskeskuksen tiloissa.

Vuoden 2014 toimintojen kertomusta täy-
dennettiin puurojuhlassa osallistujien luet-
telemilla adjektiiveilla. Sanat lisättiin siinä 
järjestyksessä kun niitä sanottiin.

Irma Ilomäki
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Iltameno

Me olemme vakavasti sairaita
tuosta Parkinsonin taudista.
Mutta silti huumori kukoistaa
ja asiat ikävät väistyä saa.

Me keskenämme kerran kuussa
kokoonnutaan iltaa viettämään.
Siellä aina kahvit juomme
ja paikat kankeet venytellään.

On siellä myöskin luentoja
joita pitää asiantuntijat.
Myös huumori siellä kukoistaa,
se oloamme keventää.

On sieltä mukava lähteä
kotiinsa nyt jokaisen.
Siellä sitten nukahtaa
petihin tuttuun puhtoiseen.

Ossi Viitaniemi 

(12.1.2015 klo 15.25-16)

Valkeakoskella entiset 
kujeet.

Tammikuun kokouksessaan Valkeakosken 
seudun Parkinson-kerho kartoitti kevään 
ja kesän toimintaansa. Kesäteatterin esityk-
seen 16.6. varataan lippuja. Ennakkoky-
selyssä kiinnostuneita oli mukavasti. 10.4. 
järjestetään myyjäiset.

Kevään kokouksiin vierailijoiksi suunniteltiin 
aluesihteeriä ja tuttua fysioterapeuttia. Kes-
kustelussa esille tuli kiinnostus Petanque-
pelin saloihin tutustumiseen. 
Asiaan palataan lumien sulettua.

Veikko Hämäläinen

Ylöjärven Eläkkeensaajien 
vieraana

Tapasin sairaalareissulla hauskan, monessa 
mukana toimivan ylöjärveläisen miehen, 
jolle tulin luvanneeksi tulla heille kokouk-
seen kertomaan Parkinsonintaudista ja sen 
kanssa pärjäämisestä. Väkeä kuulolla oli 
viitisenkymmentä. Olimme sopineet noin 
tunnin sessiossa. Aikaa kului pidempään ak-
tiivisten kuulijoiden kysymyksin vastaillessa. 
Porukasta osa oli tullut tanssitreenitunnilta 
oltuaan kevään esityksiin ohjelmistoa hio-
massa. Muutenkin vaikutti siltä, että elä-
keläiselo Ylöjärvellä oli mukavaa ja yhteen 
hiileen puhaltavaa iloista joukkoa, miehiä 
kiitettävästi puolet.

Eniten kysymyksiä herätti nuori ikäni diag-
noosivaiheessa, stimulaattori kakkosena. 
Edelleen tautimme tunnetaan valitettavan 
huonosti. Loppuvaiheessa uskallettiin jo 
kysellä vaikeampiakin, myös kuolemasta. 
Tapani lopettaa on se, että kehotan kans-
saihmisiä rohkeasti tarjoamaan apuaan. 
Ulkoilu varsinkin talvikeleillä ei houkutte-
le ja kaatumisvaara kasvaa. Lehdenluku, 
elokuva, teatteri on hauskempaa yhdessä. 
Palkkiona hyvä mieli. Lähimmäisyys on asia, 
joka joskus tuntuu olevan katoavaa kansan-
perinnettä.

Uunituoreet kahvipullat oli tehnyt yksi jä-
senistä, joka näytti kovin tutulta. Selvisi 
että hän oli ostanut meiltä rivitalokolmion, 
kun muutimme Ylöjärveltä pois. Siitä on 27 
vuotta. Mukavaa oli käyttää kutsu parkkis-
tiedon lisäämiseksi.

Mervi
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Siimanravistajien kuulumisia

Hyvää alkanutta vuotta 2015 kaikille. Kevään pilkkitapahtumia seuraavasti:

18.2.2015 ToKaSu/Siimanravistajat Ylöjärvi Keijärvi, klo 9-12
7.3.2015  Näkövammayhdistyksen haastepilkkikisa Ylöjärvi Antaverka, klo 9-13
10.3.2015  Jäsentenvälinen pilkkikisa Pirkkala Reippi, klo 9.00
14.3.2015  Kangasalan kerho/Siimanravistajat/Oriveden kerho,
    Kangasala Roine, pumppaamon ranta, klo 10-12 
 Orivesiläiset, ilmoittautumiset Kari Onnelalle puh. 041-5062817
19.3.2015  Pilkkiretki Virroille Seinäjärvelle. (tarkemmat tiedot
                   helmi- ja maaliskuun kerhoilloissa)

Siimanravistajat kokoontuvat joka kuukauden toinen tiistai Parkkistuvalla, Satakunnankatu 
56, 33230 Tampere,  klo 15.00  

Tervetuloa mukaan

Tauno Vilén
puh.045-6398878

Kuvateksti: Valkeakosken kerhon tunnuslogo pilkistänee 
esille taas monessa tilanteessa  puheenjohtaja Erkki Töys-
syn otteessa.
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TULEVIA TAPAHTUMIA

KAIKILLE  AVOIMET 
PILKKIKISAT 

Lauantaina  28.2.2015 Teiskon Kämmen-
niemessä Väinämöisen Pilkkikisat

Ennakkoon maksetut kilpailumaksut :                                             
MIEHET JA NAISET     20 € 
NUORET ALLE 17 v. 15 €

Ennakkomaksut 25.2. Mennessä nimellä 
varustettuna tilille:    
FI38 5730 0820 0958 63                                            
VIITENRO: 1371   
              
Kilpailupaikalla maksuihin  5 € lisähinta 
Kilpailujen peruuntuessa (jäätilanteen vuok-
si), ennakkomaksut palautetaan.
Kilpailu käydään klo 9.00 – 14.00 välisenä 
aikana.

Palkinnot jaetaan  tulosten  julkistamisen 
yhteydessä.

Tervetuloa!

Tampereen seudun Selkäyhdistys ja 
Rakennusliiton Tampereen osastot                                                                                                                                          
           

Läheisten iltaryhmä

Vertaistukiryhmä  Parkinsonintautia  sairas-
tavien  läheisille 
kokoontuu keväällä 2015  seuraavasti: 

ke 4.3,  ke 1.4  ja ke 6.5 klo 17.00 
               
Tervetuloa mukaan!

Siiri Vilén puh. 040 7348251
siiri.vilen@pp1.inet.fi

Tampereen Parkinson-konkarit

Omaisten vertaistukiryhmä ”Konkarit” ko-
koontuu kello 13 Parkkistuvalla, Satakun-
nankatu 56 (katutaso), 33230 Tampere, 
keväällä 2015 seuraavasti:

ti 10.3. - ti 31.3. - ti 14.4. - ti 28.4. - ti 12.5. 
- ti 26.5. 

Kaikenikäiset ja -kokoiset ovat tervetulleita 
mukaan iloiseen joukkoomme!!

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

Näkemisiin!!
Taina Pensasmaa

Kevään käsityökerhoillat

ma 16.3.2015 klo 16 - 19  
Värjäämme marmoroimalla pääsiäiseksi 
esim. muovimunia 

ma 27.4.2015 klo 16 - 19 
”Jotain mukavaa” ja mietitään kokoonnum-
meko toukokuussa

Ja entiseen malliin jokainen voi tehdä myös 
omia töitään. Anneli hommaa tarvikkeet 
yhteisiin töihin, joten riittää, kun tulet pai-
kalle iloiseen joukkoomme.

Anneli Manninen, puh. 040 768 1653
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Kevään karaokeilat 
Parkkistuvalla

Keskiviikko 18.3.2015 klo 17 - 19
Keskiviikko 22.4.2015 klo 17 - 19

Erkki Hautaniemi
erkki.hautaniemi@gmail.com
0400-238342

YHTEISLAULUT

Me kaikki, Parkinson-diagnosoidut tiedäm-
me, miten tärkeätä on käyttää ääntään. Siitä 
syystä olemme järjestäneet mahdollisuuden 
yhteislaulujen laulamiseen. Se ei sulje pois 
halukkuutta laulaa karaokea. Joukossamme 
on kuitenkin henkilöitä, jotka haluavat lau-
laa ”vanhanaikaisia” yhteislauluja. Nämä 
tuokiot aloitetaan ”äänen avauksella”, eli 
rentoutetaan äänihuulia. 
Meiltä puuttuu tässä vaiheessa vielä ”ki-
taristi”, joka säestäisi laulua. Jos sinulla on 
soittopeli, jolla voit säestää lauluamme, ota 
yhteyttä.
Yhteislaulut lauletaan Parkkistuvalla torstai-
na 26.3. ja 23.4. klo 15.

Marja-Liisa Lehtonen
marjaliisa.tampere(at)gmail.com 
0440 638 961

Maaliskuun kerhoilta torstaina 
3.3.2015 klo 17 - 19

Yleisötilaisuus Vanhan Kirjastotalon luento-
salissa. 
Emeritusprofessori Antti Eskola puhuu ai-
heesta:

Sairaus, kuolema, usko ja toivo

Huhtikuun kerhoilta torstaina 
9.4.2015 klo 15.30

Yleisötilaisuus Vanhan Kirjastotalon 
musiikkisalissa.
Tilaisuuden avaa Tampereen Parkin-
son-yhdistyksen puheenjohtaja Irma 
Virjo.
Tampereen Yliopistollisen Keskus-
sairaalan potilasasiamies Marja Nie-
minen kertoo potilaan oikeuksista ja 
potilasasiamiehen työstä. 

Lopuksi mahdollisuus kysymyksiin.

Toukokuun kerhoilta, avoin

Tarkempia tietoja yhdistyksen koti-
sivuilta: www.tampereenparkinson-
yhdistys.net ja Aamulehden menoin-
fosta.
  

Peli-illat

Peli-illat torstaisin Parkkistuvalla klo 17.00

Keijo Viinanen, puh. 040 558 7430
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Tampereen Parkinson-yhdistys ry järjestää 
yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa

Kerhojen puheenjohtajien ja vastuuhen-
kilöiden koulutus- ja neuvottelupäivän

keskiviikkona 25. maaliskuuta 2015 klo 10 
– 15 Parkkistuvalla.
Ohjelmasta: Pohdimme yhdessä, mitä 
onkaan asiantunteva hoito. Aiheina ovat 
myös tiedotus ja markkinointi sekä liikun-
ta. Lisäksi terveisiä Suomen Parkinson-liiton 
puheenjohtaja- ja sihteeripäiviltä. Tarkempi 
ohjelma saatavissa pari viikkoa ennen ta-
pahtumaa.

Ilmoittautuminen 17.3.2015 mennessä 
sekä tiedustelut:  
Irma Virjo puh. 050 307 3470 tai sähkö-
posti ivirjo@gmail.com. Ilmoittakaa myös 
mahdollinen erityisruokavalio.

Parkinson-viikolla tapahtuu

Maanantai 6.4.2015 on 2. pääsiäispäivä. 
Tällöin ei ole jäsen- / kerhoiltaa. Tervetuloa 
muihin Parkinson-viikon tilaisuuksiin.

Tiistai 7.4.2015 klo 13 - 16 Tampereen Par-
kinson-yhdistyksen toimisto auki tavalliseen 
tapaan kuukauden ensimmäisenä tiistaina. 
Tervetuloa poikkeamaan. Kahvitarjoilu!

Keskiviikko 8.4.2014 klo 14.00 Stimulaat-
toripotilaiden tapaaminen Parkkistuvalla. 
Katso erillinen ilmoitus tässä jäsentiedot-
teessa.

Torstaina 9.4.2015 klo 15.30 Parkinson-
viikon yleisötilaisuus Vanhan kirjastotalon 
musiikkisalissa.
Katso erillinen ilmoitus tässä jäsentiedot-
teessa.

Perjantai 10.4.2015 klo 16 – 18 avoimet 
ovet Parkkistuvalla. Tervetuloa tutustumaan! 
Kahvitarjoilu!

Parkinson-viikon yleisötilaisuus

torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 15.30 
Vanhan kirjastotalon musiikkisalissa, Kes-
kustori 4, Tampere
Suomen Parkinson-liitto on valinnut vuo-
den 2015 teemaksi ”Oikeutena asiantunte-
va hoito”. 

Tampereen Parkinson-yhdistyksen pu-
heenjohtaja Irma Virjo pitää lyhyen avaus-
puheenvuoron.
Tampereen yliopistosairaalan potilasasia-
mies Marja Nieminen kertoo potilaan oi-
keuksista ja potilasasiamiehen työstä.  Lo-
puksi mahdollisuus kysymyksiin.
Tervetuloa!

Huom! Vanhan kirjastotalon pääsisään-
käynnillä on pitkät portaat. Liikuntaesteis-
ten sisäänkäynti sijaitsee talon Tampereen 
teatterinpuoleisessa päädyssä katutasossa. 
Ovesta pääsee ovikelloa soittamalla. Viras-
tomestari saapuu ovelle vastaan ja ohjaa 
hissiin.

Stimulaattoripotilaiden 
tapaaminen keskiviikkona 
8. huhtikuuta 2015 klo 14.00 
Parkkistuvalla

Hoitotyön opiskelija Nelli Kankkunen esit-
telee opinnäytetyötään ”Stimulaatiohoitoa 
saavien Parkinson-potilaiden kokemuksia 
elämänlaadusta”.

Lisäksi keskustellaan stimulaattoripotilaita 
kiinnostavista asioista.
  

Tervetuloa stimulaattoripotilaat ja puol-
isot!
Pyydän ilmoittautumisia viimeistään tiistai-
na 7.4.2015 puh. 050 307 3470

Irma Virjo
puheenjohtaja
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Terveystietopäivät

Tampereen kaupungin terveyskeskus jär-
jestää kevään 2015 aikana kaikille avointa 
terveysneuvontaa tavallisesta poikkeavissa 
paikoissa.  Tällöin voi poiketa juttelemaan 
terveydenhoitajan kanssa terveyteen ja hy-
vinvointiin liittyvistä kysymyksistä. 
Järjestöille on tarjottu mahdollisuutta osal-
listua ja jakaa tietoa ja materiaalia itselleen 
tärkeästä teemasta. Parkinsonin tauti on 
aiheena terveysneuvontatilaisuuksissa vii-
kolla 16.  

Nyt etsimme vapaaehtoisia yhdistyk-
semme jäseniä mukaan tähän toimintaan. 
Olemme ajatelleet, että 1-2 henkilöä voi-
si olla tuon kahden tunnin ajan paikalla 
keskustelemassa halukkaiden kanssa Par-
kinsonin taudista ja yhdistyksestä. Mukaan 
lähtijöille järjestetään jaettavaksi pieniä tie-
tolehtisiä Parkinsonin taudista ja tiedotteita 
yhdistyksestä. Lisäksi voi olla muuta materi-
aalia nähtäväksi. 

Alla ajankohdat ja neuvontapaikat: 
Tiistai 14.4.2015 klo 10 -12 
Hervannan kirjasto, Insinöörinkatu 38 (ei 
enää valittavissa, edustajat sovittu)

Kumppanuustalo Artteli ry, Salhojankatu 42
Tiistai 14.4.2015 klo 13.30 – 15.30
Länsiportti, K-Supermarket, Tesomankatu 4 
(ei enää valittavissa, edustajat sovittu)
Mielenterveysyhdistys Taimi ry, Koulukatu 
11

Torstai 16.4.2015 klo 10 -12
Pappilanpuiston palvelukeskus, Kourutal-
tankatu 2
Kalevan kirkko, ala-aula, Liisanpuisto 1
Torstai 16.4.2015 klo 13.30 – 15.30 
Kaukajärven kirjasto, Käätykatu 6 (ei enää 
valittavissa, edustajat sovittu)
Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2, pohjaker-
ros

Toivon, että jokaiseen neuvontapistee-
seen löytyy meiltä edustajia. Tämä on hieno 
mahdollisuus jakaa tietoa Parkinsonin tau-
dista. Käytetään se kunnolla hyväksemme.
Mukaan tulijat voisivat käydä Parkkistuvalla 
tiistaina 7.4. klo 13 – 16 hakemassa materi-
aalia ja keskustelemassa asiasta. 
Ilmoittautumiset  puh. 050 307 3470 mah-
dollisimman pian. 

Terveisin Irma Virjo, jonka puolesta puhe-
limeen vastaa Mervi Räihä 21.2. – 9.3.2015
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Järjestösuunnittelijan terveiset!

Vuosi on taas vaihtunut ja toiminta on täy-
dessä käynnissä. Tänä vuonna on Parkinson-
liiton teemana – Oikeutena asiantunteva 
hoito. Parkinson-liitto järjestää Suvituulessa 
sopeutumisvalmennuskursseja ja asiantun-
tijapalveluita sekä tuettuja lomajaksoja eri 
puolella Suomea. 

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoittee-
na on edistää osallistujien hyvinvointia an-
tamalla tietoja ja taitoja elämänlaadun pa-
rantamiseen, itsehoidon ja toimintakyvyn 
edistämiseen. Parkinsonin tautia sairastavil-
le ja omaisille järjestetään kursseja eri tee-
moilla ja samalla otetaan huomioon kuinka 
kauan aikaa henkilö on sairastanut. Palaset 
paikoilleen – kurssi on tarkoitettu hiljattain 
Parkinson-diagnoosin saaneille henkilöille. 
Kurssi antaa tietoa Parkinsonin taudista, 
ohjausta toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä 
motivoidaan itsehoitoon ja mahdollistetaan 
sairastumiseen liittyen tunteiden käsittely 
yhdessä vertaisryhmän kanssa.
 Elämässä eteenpäin -kurssi on tarkoitettu 
3-7 vuotta sairastaneille ja omaisille ja siellä 
käsitellään taudin etenemistä ja lisääntyvi-
en oireiden kanssa selviytymistä sekä akti-
voidaan mielekkäisiin harrastuksiin ja sosi-
aaliseen aktiivisuuteen. Menossa mukana 
-kurssi on tarkoitettu pitkään sairastaneille 
ja omaisille. Kurssilla käsitellään taudin ete-
nemistä ja arkiselviytymisen haasteita sekä 
sairastavan että omaisen kannalta.

Stimulaatiohoitoa käyttävät ja sitä harkit-
sevat -kurssilla jaetaan kokemuksia ja pyri-
tään löytämään vastauksia hoitoon liittyviin 
kysymyksiin. Puhumalla paras -kurssilla 
harjoitellaan äänen voimakkuuden ja sel-
keyden lisäämistä sekä hengitysliikkeiden 
laajuutta. Liikuntakursseja  Ryhmäliikun-
nasta voimaa - ja Tanssin taikaa -kursseilla 
haetaan erilaisista liikuntamuodoista iloa ja 
jaksamista arkeen. 

Kätevä emäntä ja isäntä -kurssilla harjoi-
tellaan erilaisia kädentaitoja vahvistamaan 
arjessa pärjäämistä. Arjen sankari -omais-
kurssilla haetaan yhdessä vertaisten ja asian-
tuntijoiden kanssa keinoja arjen hallintaan. 
Parkinson plus -oireyhtymää sairastaville on 
Yhdessä erilaisina -kurssi, jonka tavoitteena 
on antaa arkilähtöistä tietoa, ohjausta ja tu-
kea etenevien ja vaikeiden oireiden kanssa 
selviytymiseen.

Nyt alkuvuodesta kursseilla on vielä tilaa, 
jotenka hakekaa ihmeessä kursseille. Tar-
kempaa tietoa kursseista saa kuntoutuksen 
sihteeriltä Hannele Hyppöseltä puh.( 02) 
2740418 hannele.hypponen@parkinson.
fi.

Tampereen Muistiyhdistys ja Neurologi-
set vammaisjärjestöt järjestävät aivoviikolla 
yleisöluennon keskiviikkona 11.3.2015 klo 
18.00 alkaen Sampolan Auditoriossa. Lu-
ennoitsijana on neurologian erikoislääkäri 
Maire Santala ja aiheena on Muistipulmia – 
milloin ja miksi tutkitaan. Tarkempaa tietoa 
saa Aamulehden yhdistyspalstalta tilaisuutta 
edeltävänä maanantaina.

Muistutan vielä Parkinson-liiton neuvonta-
puhelimesta 020377667: hoitajan päivystys 
on viikoittain torstaisin sekä neurologin päi-
vystys kerran kuukaudessa tiistaisin klo 10–
12.00 alkaen 3.3., 28.4. ja 12.5. klo 10–12 
.00 ja liikuntavastaavan päivystys keskiviik-
koisin klo 9.30–11.30 alkaen 4.3, 8.4. ja 
6.5.   Järjestösuunnittelijana annan ohjausta 
ja neuvontaa terveyden – ja sosiaalihuollon 
asioissa puh 0400924032  lyyli.heikkinen@
parkinson.fi	
Kaikkea hyvää alkaneelle vuodelle 2015 ja 
pirteää kevättä!

Yhteistyöterveisin Heikkisen Lyyli!

JÄRJESTÖSUUNNITTELIJAN PALSTA
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LIIKETTÄ NIVELIIN

LIIKUNNALLINEN VUOSI 2015

Jäsentiedotteessa 4 / 2014 oli maininta Kun-
nossa Kaiken Ikää (KKI) ohjelmalta haetusta 
apurahasta. Kerrottiin, että se myönnettynä 
tuo riemastuttavan liikunnallisen vuoden 
2015.  Tieto myöntämisestä tuli, mutta 
opetus- ja kulttuuriministeriön allekirjoit-
tama vahvistus ei kulkenut samaan tahtiin. 
Myönnetty raha on sidoksissa ministeriön 
päätökseen.
Taloudellisen tilanteen ollessa maassamme 
melko epävakaa, jäimme odottamaan vah-
vistusta. ”Ratinan jumppa” alkoi sovitusti, 
mutta hinnoittelua ei tehty. Sitten aivan yl-
lättäen Ratinassa oli vapaa kuntosalivuoro. 
Varasimme sen, koska vapaita aikoja on ani 
harvoin.
Nyt oli jotain tehtävä. Jaoimme kevätkau-
den osiin. Tammi-helmikuun jumpat Rati-
nassa hinnoiteltiin ilman avustuksia. Vie-
läkin uskoimme KKI-rahan tulevan ja se 
toiminta polkaistaan käyntiin maaliskuun 
alussa.
Olen pahoillani tästä sotkusta. Toivottavas-
ti kärsivällisyytenne ei ole loppunut – vaan 
tekin, jotka ette ole vielä liittyneet oman ke-
hon hyvinvointia tuovaan ryhmään, teette 
sen pikimmiten. 
Tätä tekstiä lukiessasi ensimmäinen vaihe 
on päättymässä ja vihdoinkin, 11.2. meille 
tuli tieto avustuksen lopullisesta saamisesta. 
Tiedoksenne myös, että yhteistyökump-
panina tässä hankkeessa on Pirkanmaan 
AVH-yhdistys (AVH = aivoverenkiertohäi-
riö). Heidän edustajiaan on tulossa eri toi-
mintoihin mukaan. 

KKI-HANKKEEN LIIKUNNALLINEN KÄYN-
TIINLÄHTÖ ON RATINAN STADIONIN 
SISÄLIIKUNTATILOJEN KAHVIOSSA KES-
KIVIIKKONA 4.3. KLO 11. TULE MU-
KAAN, TÄMÄ ON TARKOITETTU JUURI 
SINULLE.

Ratinassa jokainen aloittaa marraskuun 
loppuun kestävän, oman tavoitteellisen 
polkunsa. Merkataan henkilökohtaisesti 
ylös sen hetkinen tilanne ja tavoitteet. Tou-
kokuussa on väliraportoinnin aika ja silloin 
on myös kaupungin liikunnanohjaajien 
järjestämä kuntotesti. Se antaa ohjeita pa-
rempaan suuntaan – tai mahdollisesti kiittää 
sinua.

KUNTOTESTI ON KAUPUNGIN LIIKUN-
NANOHJAAJIEN JÄRJESTÄMÄ, MYÖSKIN 
PARKINSON-DIAGNOSOIDUILLE SO-
VELTUVA TESTI  RATINAN  STADIONIN 
SISÄ- JA ULKOTILOISSA TORSTAINA 
21.5.2015.   LIIKUNTATOIMI LÄHETTÄÄ 
OSALLISTUJILLE ENNAKKOTEHTÄVÄN, 
JONKA VUOKSI TESTIIN HALUKKAIDEN 
TULEE ILMOITTAUTUA 20.4. MENNES-
SÄ, MARJA-LIISALLE (yht.tiedot alla).
KUNTOTESTIN HINTA ON VAIN 10,- € / 
HLÖ (maksetaan paikan päällä)
Tämä on yhdistyksen jäsenten yhteinen 
puserrus matkalla kohti parempaa kuntoa. 
Juuri sinulla on paikka tässä porukassa – älä 
jätä sitä tyhjäksi. 

LISÄÄ ILOISTA KERROTTAVAA
Sali- / välinejumppa, Ratinan Stadionin lii-
kuntasalissa perjantaina                            klo 
13.30 – 14.15 (6.3. – 15.5., ei 3.4., ei 1.5.). 
Ohjaa liikunnanohjaaja Leena Järvisalo.  
Kausimaksu maalis - toukokuu 15 €. 
kuntosali / kuntonyrkkeily, Ratinan sta-
dionin kuntosalissa torstaina klo 17.30 
– 18.30 (5.3. – 7.5., ei 2.4., ei 30.4.). 
Leena Järvisalo ohjaa joka toinen kerta. Vä-
lissä vertaisohjaaja  Marja-Liisa Lehtonen.                                                                                        
Kausimaksu maalis - toukokuu 10 €.
Kausimaksut maksetaan yhdistyksen tilille 
FI95 5730 0820 0451 73. Viestilaatikkoon 
merkintä ryhmästä ja maksajasta.
Suunniteltuun ohjelmaan kuuluu myös 
yhteisötanssia, josta on oma kirjoituksensa 
toisaalla sekä pelkkistä, pukkaa ja kulttuu-
rikävelyjä. 
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PELKKIS JA PUKKA ovat varsinaisia parkkis-
laisten pelejä. Ne on kehitellyt, nyt jo edes-
mennyt, Parkinson-diagnosoitu mies. 
Pelkkis on tenniksen ja sulkapallon yhdistel-
mä. Pallo on pehmeä, maila on huomatta-
vasti pienempi kuin tenniksessä. Myöskään 
verkko-osuutta ei ole. Se on kivaa ”pelai-
lua” tai todella tehokasta hikiliikuntaa, tai-
tojen ja kehon voimien antamalla luvalla.
Pukka on kehitelty Betanquesta. Samalla ta-
voin palloja heitetään lähimmäksi valkoista 
palloa. Pukka on sisäpeli, pehmeäpintaiset, 
nahkaiset pallot.
Nämä pelit kuuluvat KKI-hankkeen liikun-
tavuoteen tutustumisehdotuksena. Näitä 
kumpaakin pelataan Tampereen Tenniskes-
kuksessa, Toimelankatu 8, tiistaisin klo 10 
– 12. Soittele Heikki Kovaselle tai liikunta-
vastaava Marja-Liisa Lehtoselle. Neuvom-
me sinulle tarkemmin pelipaikan. 

KEILAUS on tutustumisen arvoinen liikun-
tamuoto sen suuren suosion vuoksi.  Har-
rastekerholla Tampere Parkinson-Bowling 
(TPB), on harjoitteluvuoro maanantai- ja 
torstaiaamuina klo 9 – 10 Kaupin Keilahal-
lissa. Ratamaksu on 8,- € / hlö (2 hlöä / rata). 
Lisätietoja Jussi Kähärä, puh. 040 9343 177 
tai Timo Salo, puh. 050 309 3320.

VERTAISOHJAAJIA TARVITAAN
Toivomme, että sinä voisit ilmoittautua ver-
taisohjaajaksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
sitä, että valitset olemassa olevista kävely-
reiteistä, joita löytyy kaupungistamme eri 
mittaisia, eri aiheisia, vaikkapa nimekkäi-
den henkilöiden jäljillä kulkien. Voit käydä 
ryhmäsi kanssa tutustumassa vaikka kirkkoi-
hin. Useimmiten niitä katsellaan ulkoapäin.
Mikäli sinulla on ripaus kiinnostusta, ter-
vetuloa Parkkistuvalle VERTAISOHJAAJIEN 
TAPAAMISEEN tiistaina 3.3.15 klo 13. Ker-
ron lisää. Valinnan varaa löytyy.

KAIKKI MUKAAN LIIKKUMAAN, MYÖS-
KIN KAUPUNGIN RAJOJEN ULKOPUO-
LELTA  -  TÄMÄ ON YHDISTYKSEN TOI-
MINTAA. KAUKANA OLEVAT KERHOT, 
TEHKÄÄ RETKI TAMPEREELLE, TEILLE 

JÄRJESTETÄÄN TUTUSTUMINEN TAMPE-
REEN NÄHTÄVYYKSIIN KULTTUURIKÄ-
VELYNÄ. 

Yhteydenotot liikuntavastaava 
Marja-Liisa Lehtonen  
marjaliisa.tampere@gmail.com 
0440 638 961 

Tampereen kaupungin 
erityisuimakortti

Erityisuimakortti on tarkoitettu tamperelai-
sille eri tavoin vammaisille ja pitkäaikaissai-
raille henkilöille edistämään omaehtoista 
uintiharrastusta. 

•Korttia myydään liikuntapalveluista, Rati-
nan rantatie 1, 33100 Tampere, (Ratinan 
stadion). Kortti on henkilökohtainen ja 
myönnetään liikuntajohtajan päätöksellä. 

•Hakijan tulee aina korttia henkilökohtai-
sesti noutaessaan esittää todistus henkilölli-
syydestään ja luotettava selvitys perusteista 
kortin myöntämiseksi.

•Erityisuimakortti on voimassa puoli vuotta 
tai vuoden ostopäivästä lukien, jonka jäl-
keen se voidaan ladata uudelleen.

•Kortti on voimassa Pyynikin, Hervannan 
ja Tesoman uimahalleissa sekä Tampereen 
uintikeskuksessa niiden aukioloaikoina.

•Erityisuimakortin saa joko nimetyillä KE-
LA-kortin tunnuksilla tai lääketieteelliseen 
lausuntoon perustuvalla todistuksella mer-
kittävästä haitasta. Perusteet tarkistetaan 
vuosittain.

•Uimahallissa on pyydettäessä esitettävä 
henkilöllisyystodistus ja KELA-kortti.

•Vuosikortin hinta on 120 euroa ja puolen 
vuoden kortin 70 euroa.

Nimettyihin KELA-kortin tunnuksiin kuu-
luu: Parkinsonin tauti, tunnus 110 ja joukko 
muita sairauksia. Lisätietoja kaupungin net-
tisivuilta	 http://www.tampere.fi/liikuntaja-
vapaaaika/liikuntajaulkoilu/ohjattu/erityis-
ryhmienliikunta/erityisuimakortti.html
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LIIKUNNASTA ILOA MEILLEKIN, 
JOILLE LIIKUNTA EI AINA ILO 
OLEKAAN

Kyseessä on Kunnossa Kaiken ikää ohjel-
man hyväksymä hanke, jonka rahoitus 
varmistui 11.2.2015. Kevään ohjelmaa on 
pikaisesti hahmoteltu. Yhtenä tavoitteena 
on tutustuttaa osanottajia uusiin liikuntala-
jeihin. Tällainen uusi laji on yhteisötanssi. 
Yhteisötanssi on ohjaajan johdolla ja mu-
siikin tahdissa tapahtuvaa yhdessä tehtävää 
liikuntaa.  Tukevat tuolit ovat lähtökohtana 
ja tukena koko ajan. Liikunta aloitetaan tuo-
lilla istuen ja siitä liikettä laajentaen myös 
seisomaan nousten. Kukin osallistuu voimi-
ensa ja jaksamisensa mukaan. Tämä liikun-
tamuoto soveltuu erittäin hyvin sellaisillekin 
Parkinson-potilaille, joiden toimintakyky on 
huonontunut ja jotka tarvitsevat rollaattoria 
tai pyörätuolia. Mutta se on erinomainen lii-
kuntamuoto myös parempikuntoisille park-
kiksille ja muillekin henkilöille.

Kunnossa kaiken ikää hankkeeseen liit-
tyen tarjoamme nyt Parkinson-yhdistyksen 
ja Pirkanmaan AVH-yhdistyksen jäsenille 
mahdollisuuden tutustua yhteisötanssiin. 
Mahdolliset saattajat voivat myös osallistua. 
Yhteisötanssin	 ohjaaja,	 koreografi	 ja	 lää-
kintävoimistelija Marjo Hämäläinen toimii 
ohjaajana. Häntä avustaa alexander-opet-
taja Riitta-Liisa Helminen. Mukana on myös 
elävää musiikkia: muusikko Eero Pekkonen 
soittaa jotain instrumenttia, jonka näemme 
paikan päällä. Tanssitunnin jälkeen juodaan 
yhdessä kahvit.

Ajankohdat:  maanantai 30.3.2015 
 klo 13.00 – 14.30
 maanantai 27.4.2015 
 klo 13.00 – 14.30
 maanantai 11.5.2015 
 klo 13.00 – 14.30.

Paikka:  Liikelaituri, Yliopistonkatu 58  
 D 1 krs. Tampere-taloa vasta 
 päätä, sisäänkäynti sisäpihalta  
 Toinen reitti:  Pinninkadun  
 puolelta yliopiston Linna- 
 rakennusta vastapäätä  

porttikongista sisään, ovi heti oikealla, 
jossa lukee oman ”ovikellon ” kohdalla 
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, josta 
painetaan.  
Sitten käytävää eteenpäin hissiin ja 1 krs. 
Seuratkaa opasteita. Neuvoa voi kysyä 
Marjo Hämäläiseltä, puh.  045 652 1138.
Hinta: 5 € /kerta, maksetaan paikan päällä.
Varusteet: Mukavat vaatteet. Tanssisaliin 
ei saa mennä ulkokengillä, pitää olla sisä-
liikuntaan sopivat tossut tai sitten voi olla 
sukkasillaan.

Monet Parkinson-potilaat ovat kokeneet, 
että kävely saattaa tökkiä pahasti, mutta 
tanssiminen musiikin tahdissa onnistuu silti.  
Tulkaapa tutustumaan yhteisötanssiin!

Irma Virjo

Ittelles passaava ja riamua tuattava liikunta
on sankeh hyäryllistä.
Pysyt pystyssä tolpillas rotvallir reunallaki 
ku:
Reenaat koipiis voimaa ja roppaas tasapai-
noo.      
Jumppaa mialuusti joka päivä!
Ramppaat rappusissa ja kävelet ulkosalla                      
joko porkkien kans tai ilma, aina ku kerkiät!

- Marja-Liisa Lehtonen -
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KULTTUURIN TIIMOILTA
Michael Cunningham: Lumikuningatar

Olen kiinnostunut muutamasta, harvasta 
amerikkalaisesta kirjailijasta, Paul Auster 
ja Michael Cunningham kuuluvat heihin. 
Maailmanmenestystä toi jo suosion eloku-
vaksikin loistavasti muuntunut ”Tunnit”, 
joskin itse pidän romaania ”Koti maailman 
laidalla” kiinnostavampana. Uusin teos ”Lu-
mikuningatar” tuo esille kirjailijan kauniin 
kuvakielen ja ihmisen ikuisen pyrkimyksen 
kohti  jotain suurempaa ja täydellisempää. 
Kirjan henkilöt hapuilevat kohti suurempaa 
- kuka huumeiden, kuka näkyjen kautta. 

En voi olla mainitsematta myös jo eloku-
vassa Jules ja Jim esiintyvää veljes- ystävän-
rakkautta. Veljekset rakastuvat samaan nai-
seen, joka tässä tekee kuolemaa, välttyy siltä 
sitten hetkeksi, mutta viivytystaistelu alkaa 
uudelleen ja veljekset kilpailevat keskenään 
potilaan hoidosta ja rakkaudenosoituksista. 
Jotenkin jäin koukkuun tähän hyvään kir-
jaan – tarinan merkki sekin.

Lumikuningatar on kaunis kirja, tarinal-
taan ja kieleltään.

Ihmiset käyttävät usein toisia ihmisiä elä-
mänsä jarruina tai suunnanviittoina. Niin 
tässäkin. Kun rakkauden kohde ihmepara-
nee hetkeksi, jää aikaa miettiä omaa suh-
dettaan läheisiinsä. Kuoleman lopullisuus 
pakottaa veljekset näkemään elämänsä ra-
kennusaineet ja mahdollisuudet.

Pyrkimys täydellisen laulun aikaansaami-
seen jäi, vaikka laulun kohde oli kuollut. Jo-
kainen muistaa laulun, vaikkei sitä koskaan 
tulisikaan

Mervi Räihä

TEATTERITARJONTAA:

Suomalaisen TV-viihteen ykkössarja ”Tankki 
Täyteen” siirtyy kesän 2015 ajaksi Kome-
diateatteriin. Sulo ja Emmi Vilenin  huolta-
mo herää jälleen henkiin, kun Ulla tarjoilee 
Vissyt Konstaapeli Reinikaiselle ja Juhana 
Vilen (35 v.) on päättänyt vihdoin muuttaa 
pois kotoa.

Ullana häärää Tuire Salenius ja Juhanana, 
eläkeikään ehtinyt Ilmari Saarelainen. Yh-
destä suusta he huutavat: ”Jos haluatte näh-
dä meidät näissä rooleissa, niin se on nyt 
vihoviimeinen kerta.” 

Sulo Vileninä nähdään koko kansan suo-
sikki, Aimo Räsänen ja Emminä hersyvä Pet-
ra Karjalainen. 

Tämän riemukarusellin ohjaa Komediate-
atterin johtaja, Panu Raipia.
Käsikirjoitus Neil Hardwick ja Jussi Tuomi-
nen, Sovitus  Outi Keskevaari

Tankki Täyteen  keskiviikkona 8.7. klo 
15.30 Komediateatterin kesänäyttämöllä. 
Lipun hinta 26,- € (peruslippu 30,-).

Varaukset viimeistään 1.6. Marja-Liisalle, 
marjaliisa.tampere(at)gmail.com tai teksti-
viestinä puh. 0440 638 961

Liput maksetaan yhdistyksen tilille FI95 
5730 0820 0451 93, vaikka heti varauksen  
tehtyään. Viestilaatikkoon Näytöksen nimi 
ja varaajan nimi ja lippujen lukumäärä. 
    
                    

TTT, EVITAAN, 28.3. KLO 13, NELJÄ LIP-
PUA JÄLJELLÄ. Lipun hinta 42,- €. ota pikai-
sesti yhteys Marja-Liisaan, Kts. yllä.
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SITÄ SUN TÄTÄ

MITÄ TARKOITTAA HYVÄ , POTI-
LASTA KUNNIOITTAVA HOITO?

Parkinsonliiton itselleen määrittelemät 
tehtävät ovat: vaikuttaminen, järjestötoi-
minnan kehittäminen, tiedotus ja kun-
toutus. Parkinsonliiton liittohallituksen 
jäsenten tehtävä on määritellä toimenpi-
teet, joilla toimitaan. Vuoden vaihtuessa 
liittomme asettama teema hyvän ja kaikin 
puolin asianmukaisen  hoidon oikeudesta 
on jäänyt määrittelemättä. Katekismuksen 
kymmenen käskyä saavat toimenpidesuun-
nitelman: mitä tämä tarkoittaa? Samaa voi 
peräänkuuluttaa vuoden teeman osalta. 
Pahaa pelkään, että potilaan mielipide on 
taaskin jäänyt kuulematta. Ei ole itsestään 
selvää, että potilas näkee asian samoin kuin 
edustajamme hallituksessa. Olisi mielen-
kiintoista tietää hallituksen jäsenten vasta-
ukset seuraaviin kysymyksiin:
MITEN JÄSEN ON SITOUTUNUT VAI-
KUTUSVALTANSA AVULLA TOIMIMAAN 
VUODEN TEEMAN HYVÄKSI?
MIKSI PARKINSONIN TAUTI TUNNETAAN 
NIIN HUONOSTI JA MITEN TILANNE 
MUUTTUISI?
PARKINSON-VIIKKO LÄHESTYY; MITEN 
SAADAAN NÄKYVYYTTÄ ASIALLEMME?

Olen toiminut yli 10 vuotta aktiivisesti Par-
kinsonin taudin tunnettuuden lisäämiseksi, 
onnistunutkin joskus matkan varrella. Mo-
net diagnoosit parkkiksen lisäksi ovat otta-
massa tukevan niskalenkin ja aktiivinen toi-
minta vähenee vuosi vuodelta. Palkkioita en 
ole havitellut enkä huolinut. Potilaana olen 
läpikäynyt paljon tilanteita – omia ja kans-
sasairaiden niin sairaalahoidossa, ensitieto-
päivillä, stimulaattoriasioissa eri yhdistysten 
ja kerhojen kutsumana sekä mm. eläkeläis-
yhdistysten vieraana. 

Suuri on huoli asianmukaisen hoidon ja sii-
hen tarvittavien henkilöresurssien ja palve-
lutoimintojen riittävyydestä niin laitos- kuin 
avohoitopuolellakin. Omaishoitajat ovat se 
kustannustehokkain tapa hoitaa niin iän 

kuin sairauksienkin vuoksi hoitoa ja avus-
tusta arjessa tarvitsevat omaiset. Ikääntyvät 
omaishoitajat sairastuvat hekin vähintään-
kin ylirasitukseen ja ainaiseen paperisotaan.
En muista nähneeni Aamu-tv:n haastatte-
lussa kertaakaan Parkinson viikkoon liitty-
en ketään liittomme edustajaa kertomassa 
taudistamme. Haastatteluun tarvitaan mah-
dollisimman korkealla organisaatiossa oleva 
henkilö, liiton toiminnanjohtaja tai hallituk-
sen puheenjohtaja. Tämä siksikin, että asia-
tiedot vaativat osaamista ja vakuuttavuutta. 
Asia on luonnollisesti neuvoteltava toimit-
tajien kanssa. Toivottavasti tämä unelma-
nomainen haaveeni toteutuu  joskus. TV-
ohjelmaa vahvempaa tietoiskua on vaikea 
kuvitella. 

Sairautemme vie edetessään monelta 
mahdollisuuden toimia aktiivisesti. Lisäksi 
esim. kuntoutukseen on entistä pienemmät 
resurssit. On myös selvää, että suhtautumi-
nen kuntoutuksen tarpeellisuuteen on mo-
nessa hoitoyksikössä kielteinen. Viimeiset 
kysymykset:

Yksilökuntoutus on yksimielisellä johta-
vien tahojen päätöksellä päätetty lopettaa 
kaikilta Parkinsonin taudin vuoksi sitä tähän 
asti saaneilta. Jos potilas pääsee omin avuin 
ryhmäkuntoutukseen, se sallitaan. Päätös 
on tehty kuntoutusta kartoittavan tutkimuk-
sen tuloksiin nojaten. 
MITEN VOI PYSYÄ KOTIKUNTOISENA IL-
MAN KUNTOUTUKSEN TUOMAA APUA?
MIHIN KATOSI  ”LIIKE ON LÄÄKE”  VUO-
SIA KÄYTÖSSÄ OLLUT TOTUUS? 

Yksilökuntoutusta tarvitaan kun potilaan 
omatoimisuus liikunnassa käy mahdotto-
maksi. Ikääntyminen on tosiasia, mutta se 
ei ole sairaus. Riippumatta siitä onko ikään-
tyjä kotona tai laitoksessa, häntä on kuulta-
va niin että hän voi kertoa oman tahtonsa 
hoidostaan – omalla tai omaisen suulla. 
Kuulin että potilasasiamiehet ovat pulassa 
lisääntyneiden valitusten kanssa – herää-
mässä ollaan.  
Mervi Räihä
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TUOREIMMAT LEIKKAUSARVET

DBS / Syväaivostimulaatioleikkaus 
28.1.2015

Tiedustellessani paikkaani ”jonohoitajalta” 
22.1., hän ilmoitti sen olevan edelleen huh-
tikuun puolivälissä. 

Vajaan tunnin kuluttua puhelun jälkeen, 
sama hoitaja soitti ja ilmoitti, että menisin 
osastolle ensi tiistaina ja leikkaus on keski-
viikkona. Kirje on tulossa postissa.

Ilmoittautuminen os. 6 B:lle sujui varsin 
virallisissa merkeissä, mutta osastolla 6 A, 
tahtilaji muuttui oleellisesti. Heti ensim-
mäisestä  hoitajasta alkaen, joka vei minut 
”omaan pesääni” – vuoteeseen, joka pysyy 
hallinnassani niin kauan, kuin olen tällä 
osastolla. 

Illan mittaan minua kävi tervehtimässä 
leikkaava lääkäri, Timo Tähtinen. Olin ta-
vannut hänet jo aiemmin ja edelleen hän 
tuntui turvalliselta – miksi hermoilisin. Sit-
ten se tapahtui; hoitaja sanoi, että voisimme 
leikata hiukset – ei tarvitse aamulla varata 
siihen aikaa. Koko pää ajeltiin, liekö millin 
sänki. 

Muistan hyvin, kuinka ikäisiltäni pojilta ai-
kanaan kyseltiin ”saako markalla silittää?”, 
heidän ajeltuaan kesätukan.  Empimättä sen 
enempää, katsoin peiliksi sanottua esinettä 
seinässä. Se ei kuitenkaan ollut peili – mikä 
lie – sieltä katsoi kuva, jota en totisesti ollut 
koskaan nähnyt.

Kävin suihkussa, mutta kuva ei muuttunut. 
Keräsin tavarani lähteäkseni  suihkuhuo-
neesta, mutta kuulolaite oli hukkunut. Se 
löytyi vasta kaadettuamme hoitajan kanssa 
kaikki roskat  roskalaatikosta muovin päälle 
lattialle. 

”Miltä tuntuu, tarvitsetko rauhoittavaa lää-
kitystä?” Kotona en tarvinnut. nukuin hyvin, 
mutta miten täällä tapahtuu. En muista, 
sainko pillerin, mutta nukuin koko yön ja 
aamulla minut vietiin leikkaussaliin ennen 
aamiaisen tuloa. Minulle on aina ollut ”kau-
histuttavaa” ravinnotta otettavat kokeet. 
Tässä leikkauksessa ei tarvinnut edellisiltana 
katsella vieressä, toisten syödessä iltapalaa. 
Sain iltapalan kuten muutkin. 

Leikkaussalissa salihoitaja ja nukutuslääkäri 
esittäytyivät. Samoin Kai Lehtimäki, jonka 
silmät tulivat tutuiksi, kun ne pyrähtivät 
teltan (joka oli pääni ympärillä) reunan alta 
kyselemään kuulumisia leikkauksen aikana.
Telkkarista tutut kuviot; sängyn vaihto kol-
meen laskien. Sitten tapahtumat etenivät 
kutakuinkin Tähtisen kertoman mukaan. 
”Kipeätä tekee puudutusainepiikin tuup-
paaminen  kohteeseen”. ”Sitten ruuvien 
kiristäminen niin, että saadaan varmasti 
paikallaan pysyvä pää.”

Sitten alkoi sahaaminen. Siitä vaiheesta 
olin jo kuullutkin. Ei tunnu yhtään kipua, 
mutta ”hölmöltä” tuntuu kuulla sahan ääni. 
Sitten muistan kuulleeni selvästi, kuinka 
saha tavoitti aloitusjäljen ja pala oli irrallaan. 
Sitten oli vuorossa nämä tutuiksi tulleet sil-
mät (muu osa kasvoista oli hengityssuojai-
men alla). Kaiketi silloin asennettiin ”piuho-
ja” aivoihin, kun silmille kuuluva ääni toisti 
tuntemuksiani ja kuului myöskin sanovan 
”niin on varmaan hyvä”.

”No niin, nyt on vasen puoli laitettu ja siir-
rytään oikealle puolelle.” Kehoni alkoi olla 
kokonaan puudutettu, selkäparka kuului 
ehdottomasti jollekulle muulle henkilölle. 
Mitä tapahtuisi, jos huutaisin; tässä kaikki, 
mitä jaksan.

Niin se vain on, että ihminen venyy to-
sipaikan tullen. Ehkä venyminen miesten 
kohdalla tulee ilmi juuri tässä leikkaukses-
sa. Naisilla se tapahtuu useimmiten synny-
tyksessä ja nyt biologisen kellon ohitettua 
synnytykset vuosien taakse, olen jälleen 
etsimässä jaksamista. 

Silmät, jotka olivat väylä ulkomaailmaan, 
tulivat taas tervehdyskäynnille;  lasketaanpa 
100:sta alaspäin – 95, 94, 93, 92, -  hyvä, 
riittää.

”Leikkaus jatkuu piuhojen viemisenä ihon 
alla ja silloin saan nukkua rauhassa oikein 
nukutusaineella tehostettuna.” Vielä se vai-
he, kun päästä irrotetaan se jokin, mikä pi-
tää pään täysin paikallaan.

Seuraavan kerran aukaisen silmät herää-
mössä. Poninhäntäiset nuoret naishoitajat 
viilettävät sinne tänne. Täällä pitää jaksaa 
olla vielä kuusi tuntia, sitten pääsee omalle 
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osastolle. Kosketan vahingossa päätäni, se 
on aivan tunnoton.

Minua lähdettiin viemään leikkaussaliin 
aamulla n. klo 7.30 ja palasin osastolle vä-
hän yli klo 21.Silmät, jotka olivat tulleet ”tu-
tuiksi” leikkauksen aikana, tulivat käymään 
osastolla ja ne olivat saaneet kokonaiset 
kasvon piirteet; nenän, suun ja parrankin. 
Silmät pysyivät tärkeimpinä. Ne loivat tur-
vallisuuden tuntua ja lämpöä joka kerran, 
kun tulivat telttakankaan alta.

jatkuu seuraavassa numerossa; jäsentiedote 
nro 2 / 2015
Marja-Liisa Lehtonen
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Tampereen Parkinson-yhdistyksen osana toimivat kerhot

Aluekerhot
Aluekerhot tarjoavat alueellaan paikallista toi-
mintaa yhdistyksen sääntöjen ja omien toimin-
ta- ja taloussuunnitelmiensa mukaan.
Jämsän seudun Parkinson-kerho
Puheenjohtaja Anja Kaipio puh. 0400 244 
629.  Sähköposti anja.jukka@luukku.com. Ker-
ho kokoontuu kuukauden 2. keskiviikkona klo 
13.30–16.00 Vapaa-srk:n toimitilassa Mottilan-
tie 2.
Kangasalan seudun Parkinson-kerho
Puheenjohtaja Kari Onnela, puh. 041 506 
2817. Sähköposti kari.onnela@luukku.com. 
Kerho kokoontuu joka kuukauden 1. tiistai klo 
15.00 – 17.00 Jalmarin kodissa.
Mäntän seudun Parkinson-kerho
Puheenjohtaja Juha Kohvakka, puh 040 553 
3394,	sähköposti	kohvakka.juha@suomi24.fi.	
Nokian Parkinson-kerho
Puheenjohtaja Terttu Teikari, puh. 044 596 
2367 Kerho kokoontuu kuukauden 2. maanan-
taina klo 15.30 seurakuntatalossa Korkeemäen-
katu 8.
Oriveden seudun Parkinson-kerho
Puheenjohtaja Vappu Markkanen, puh. 0500 
692 340, sähköposti  vappu.markkanen@
pp.inet.fi.
Kerho kokoontuu kuukauden 2. tiistai klo 13 
kaupungintalon alakerran kerhohuoneessa.
Pohjois-Pirkanmaan Parkinson-kerho
Puheenjohtaja Reino Vainionpää puh 046-617 
1280, varapuheenjohtaja Paavo Pohjola puh. 
044 375 5304 sähköposti paavo.pohjola@net-
ti.fi.	 Kerho	 kokoontuu	 tiistaisin	 klo	 12.45–15	
Virtain liikuntahallissa.
Riihimäen Parkinson-kerho
Puheenjohtaja Aini Paukkunen, puh. 045 113 
5851, sähköposti aini.paukkunen@saunalahti.
fi.	Kerho	kokoontuu	kuukauden	2.	tiistaina	klo	
15.00 srk:n virastotalon neuvotteluhuoneessa 
Temppelikatu 9, III krs.

Sastamalan seudun Parkinson- ja dystonia-
kerho
Kokoonnumme joka kuukauden viimeinen 
torstai Sastamalan seurakuntatalolla klo 16–18.
Kokoontumisesta ja muistakin ajankohtaisista 
asioista ilmoitamme Alueviestin järjestöpalstal-
la. Tervetuloa mukaan kerhoomme!
Yhteyshenkilöt: Ritva Haavisto 044 213 0682 
ja Arja Korpela 050 466 3979 arja.korpela@
kopteri.net.
Tampereen alueen Parkinson-kerho
Puheenjohtaja Erkki Hautaniemi, puh. 0400 
238 342, erkki.hautaniemi@gmail.com. Ker-
hoillat pääsääntöisesti kuukauden 1. maanantai 
klo 17 yhdistyksen toimitilassa Satakunnankatu  
56. Muista tapahtumista jäsentiedotteessa ja 
Aamulehden tapahtumakalenterissa.
Valkeakosken seudun Parkinson-kerho
Puheenjohtaja Erkki Töyssy, puh. 040 7029237, 
sähköposti etoyssy@gmail.com. Kerho kokoon-
tuu kuukauden 3. tiistai klo 13.00 seurakunta-
talon takkahuoneessa.

Harrastekerhot
Siimanravistajat
Kalakerho kaikille asiasta kiinnostuneille.
Puheenjohtaja Tauno Vilén, puh. 045 639 
8878,	 sähköposti	 tauno.vilen@pp.inet.fi.	 Ker-
ho kokoontuu kuukauden 2. tiistai klo 15 yh-
distyksen toimitilassa. Muista tapahtumista 
jäsentiedotteessa ja Aamulehden tapahtumaka-
lenterissa
Tampereen Parkinson Bowling
Keilauksen harrastajille. Puheenjohtaja Jussi Kä-
härä puh. 040 934 3177, sähköposti
jussikahara@hotmail.com. Keilaus Kaupin kei-
lahallilla talvikuukausina maanantaisin ja tors-
taisin klo 9–10. Kertamaksu 6 euroa.
MiniParDy, Sastamalan harrastekerho
Puheenjohtaja Tarja Kolu puh. 040 8314500, 
sähköposti tarja.kolu@kopteri.net.
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Alina Hoivatiimi – Siivouksesta sairaanhoitoon!
Olemme palvelusetelituottajia!
Kotityöpalvelut (mm. kotisiivous, ikkunanpesu, asiointiapu)   
Hoivapalvelut (mm. jalkahoidot, lääkärissä käyttö, ulkoilu- ja virkistyspalvelu, 
päivittäisessä hygieniassa avustaminen)
Sairaanhoitopalvelut (mm. lääkehuolto, haavahoidot, tuki- ja neuvontapalve-
lut)

Alina-palveluista saat kotitalousvähennystä!
Alina Hoivatiimi Tampere 
Sammonkatu 15-17 
33540 TAMPERE 
virpi.salminen@alinahoivatiimi.fi 
p. 044 455 6400
www.alinahoivatiimi.fi
Hyvinvointisi – Hoidamme sen!

Mainokset: 

Tiedotteeseen voidaan laittaa mustavalkoisia mainoksia.
Mainosten hinnat:  koko sivu (leveys 148 mm x korkeus 201 mm) 80 €, 
puoli sivua (leveys 148 mm x korkeus 105 mm) 50 €, 
¼ sivu (leveys 75 mm x korkeus 105 mm) 30 € ja  
1/8 sivu (leveys 75 mm x korkeus 52 mm) 20 €. 
Etu- ja takakannen sisäsivulla koko sivu 90 € ja puoli sivua 60 €.  
Takakannessa mahdollinen mainos 75 % sivusta (leveys 148 mm x korkeus 150 mmm), 90 
€. 

Jäsentiedotetta koskeviin kysymyksiin vastaa Irma Virjo 
puh. 050 307 3470.



24

Tampereen Parkinson-
yhdistys ry
KEVÄTKOKOUS 

Keskiviikkona 15.4.2015  klo 17.00
Parkkistupa, Satakunnankatu 56, 33230 
TAMPERE 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määrää-
mät asiat: muun muassa toimintakertomus 
ja tilinpäätös vuodelta 2014. 
Sääntöjen 7§ mukaan jäsenen, joka haluaa 
asiansa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväk-
si, on jätettävä siitä kirjallinen pyyntö hal-
litukselle vähintään kolmekymmentä (30) 
päivää ennen kokousta.

Tervetuloa kokoukseen!  Kahvitarjoilu.

Irma Virjo 
puheenjohtaja

Jäsentiedote 2/2015
Aineisto Riitta Aholalle 4.5.2015 mennessä
Kirjapainoon 11.5.2015 alkavalla viikolla
Postitus 18.5.2015 alkavalla viikolla

Jäsentiedote 3/2015
Aineisto Riitta Aholalle 10.8.2015 mennes-
sä
Kirjapainoon 17.8.2015 alkavalla viikolla
Postitus 24.8.2015 alkavalla viikolla

Jäsentiedote 4/2015
Aineisto Riitta Aholalle 9.11.2015 mennes-
sä
Kirjapainoon 16.11.2015 alkavalla viikolla
Postitus 23.11.2015 alkavalla viikolla

Yhteystiedot
Riitta Ahola, riittaahola1@gmail.com
puh. 040-585 5701


