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PUHEENJOHTAJAN

PALSTA

Hyvät Tampereen
Parkinson-yhdistyksen jäsenet!

Käsissänne on nyt uudistunut jäsentiedote.
Tiedotteella on uusi toimituskunta, uusi
kirjapaino ja uusi koko. Toimituskunnan
uudet jäsenet esittäytyvät tässä tiedotteessa. Tiedotteen koko on aikaisempaa suurempi ja samoin kirjasinkoko. Tavoitteena
on, että tiedotetta olisi helpompi lukea.
Tiedotteessa on aikaisempaan tapaan tietoja tapahtuneista asioista ja myös tietoa
tulevista asioista.
Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Tiedotteeseen saa mielellään tarjota kuvauksia tapahtumista kerhoissa tai omista
kokemuksista vaikkapa potilaana tai matIrma Virjo
kailijana. Toivotamme tervetulleeksi myös
elokuva-, teatteri- tai kirja-arviot. Myös omia runoja voi tarjota julkaistavaksi jäsentiedotteessa. Toivoisimme myös palautetta tiedotteen uudesta asusta.
Haluan kiinnittää huomiotanne myös yhdistyksen kotisivuihin netissä. Kotisivuja pyritään päivittämään, jotta tarjotut tiedot olisivat ajan tasalla. Tapahtumakalenterin
”Muualla tapahtuu” –osassa julkaistaan mielellään tietoja myös kerhojen tapahtumista. Ilmoitelkaa niistä allekirjoittaneelle. Huomatkaa myös yhdistyksen kotisivujen ylläpitäjän Kari Räihän keräämät hyödylliset linkit. Esimerkiksi painikkeen ”Parkinsonin
taudista” alta löytyy lukuisia Suomen Parkinson-liiton julkaisemia oppaita Parkinsonpotilaille. Painikkeen ”Linkkejä” alta pääsee helposti tutkimaan vaikkapa Suomen Parkinson-liiton tarjoamia kursseja. Tätä kautta löytyy myös ”Nuorten Parkkisten ryhmä”.
Suomen Parkinson-liiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila ja järjestösuunnittelija Lyyli
Heikkinen vierailivat syyskuussa Parkkistuvalla keskustelemassa yhdistyksemme työvaliokunnan kanssa yhdistyksen itsearvioinnista. He totesivat, että meillä on paljon monipuolista toimintaa. Itsekin olemme samaa. Kiitokset tästä kuuluvat erilaisten ryhmien
vetäjille ja tietysti kaikille aktiivisille osanottajille.
Kiitokset kuluneesta vuodesta,
toivotan kaikille Hyvää Itsenäisyyspäivää sekä
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!
Irma Virjo
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TAPAHTUNUTTA
Siimanravistajien kuulumisia

Kalakerhon perinteinen jäsentenvälinen mato-ongintakisa järjestettiin Jänissaaren aallonmurtaja-alueella 11.6. Kisa oli erittäin harvinainen, koska kukaan ei saanut kalaa,
vaikka osallistujia oli 12 henkeä. Ilma oli kolean tuulinen, mutta aurinkoinen. ”Tynkäkisan” jälkeen maistuikin sämpyläkahvit makoisalta.
Kisatulosten puuttuminen jäi harmittamaan, joten järjestimme mato-ongintakisan uusiksi 30.9 Kangasalan Vesaniemessä hieman paremmalla menestyksellä.
Tulokset/naiset: viisi naista onki ahkerasti ilman tulosta, paitsi Anneli, joka sai yhden
kalan maalle, mutta tämä pääsikin luiskahtamaan takaisin järveen. Miehet: 1. Keijo
Viinanen 160 g, 2. Tauno Vilén 110 g, 3. Veijo Hytönen 30 g.
Siimanravistajat kokoontuvat edelleen, joka kuukauden toinen tiistai klo 15.00
Parkkistuvalla.
Tervetuloa mukaan!
Tauno Vilen, 045 639 8878
Tampereen Parkinson-yhdistys ry:n syyskokous

Syyskokous pidettiin maanantaina 26.10.2015 Parkkistuvalla. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Paavola ja sihteeriksi Seija Forsström. Kokoukseen otti osaa 16
yhdistyksen jäsentä.
Hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten tilalle valittiin Seppo Jyräs Nokialta,
Taina Pensasmaa Tampereelta ja Erkki Töyssy Valkeakoskelta. Hallituksen varajäseneksi erovuoroisen tilalle valittiin Seija Forsström Hämeenlinnasta. Hallituksen esitys
toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2016 käytiin läpi varsin perusteellisesti ja hyväksyttiin.
Samoin hyväksyttiin vuoden 2016 talousarvio.
Yhdistyksen jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan: 25 € jäseniltä, 30 € kannatusjäseniltä ja 100 € yhteisöjäseniltä.
Irma Virjo
Tampereen alueen Parkinsonkerhon johtoryhmä 2016

Heikki Kovanen

044-321 1030		

heikki.kovan@gmail.com

Jukka Lehtonen

040-324 3500		

jukkajude@gmail.com

Eija Nieminen		

044-363 8638		

eijanieminen@luukku.com

Jaakko Ylinen		

0400-481 588		

jjylinen@gmail.com

Hämeenkyrön-Ikaalisten parkkislaisten kuulumisia 2015

Heinäkuussa oli kutsut Ikaalisiin viettämään Ehtoopäivää metsästys-majalle. Sää oli
suosiollinen. Sauna oli lämmin – harmi, etteivät kaikki viitsineet kylpeä. Vastantekoa
harjoiteltiin erilaisin tyylein. Erityisesti sidontamallit vaihtelivat. Pihapelit: hernepussi3

en heitto, tikanheitto, puhallustikka ja petankki kiinnostivat. Tarjoilut olivat tunnetusti
runsaat ja maittavat. Varmoja suosikkeja ovat letut sekä nuotiomakkarat kodalla.
Osallistujia 16.
Elokuun kokoontuminen oli Kurkelan lentokentän lähellä olevalla laavulla. Tila oli
kalustettu istuimin ja pöydin. (Traktorikyydillä Järvisiltä) Kutsu tuli mukavana yllätyksenä. Ulkoilupäivä oli hienosti järjestetty, todella osaavia ja viitseliäitä kerholaisia.
Alkuun oli kerättävä mukillinen mustikoita. Yhteissaalis jaettiin kolmeen pussiin, jotka
arvottiin. Pihapelinä tällä kertaa Frisbeen heittoa. Laulun sanojen muistikilpa. Jutusteltiin niitä näitä. 12 henkilöä on lähdössä yhteiskyydillä Parkinson-risteilylle lokakuussa.
Osallistujia 15.
Syyskuun kokoontuminen Kurjenmäkikodilla 14.9.2015 klo 17-n.19 asti.
Tavallaan uuden toimintakauden alku. Osallistujia oli peräti 23. Uusia nimiä kolme.
Istuttiin kaikki yhden pitkän pöydän ääressä. Yhteisistä asioista esillä oli mm. kahvinkeittovuorojen järjestys ja esteellisyydestä ilmoittaminen mahdolliselle sijaiselle.
Kuntoutuskurssille hakeutumisesta ja tietoa kursseista oli jakaa Raijalla ja Matilla.
Tietokilpailu Apu-lehden kysymysten avulla.(Elli). Arvanmyynti ja arvonta (Elli). Leilan päähän oli jo kansakoulussa pesinyt runo ”Hiiriä pyydystämässä”. Hän esitti eloisasti runon meille. Kerhon kokoontumisaika on toivottu klo 16 alkavaksi. Kerholaiset
hyväksyvät. Lokakuussa Urho Salomäen kodalla
kirjasi Irma Ilomäki
Lokakuun kokoontuminen Urho Salomäen kodalla 12.10.150 klo 16.00-18.00. Kodan vieressä oli komia veistetty karhu, joka murisi kun Urho sen varpaita kutitti. Sisälle
mentäessä tuli loimusi tulisijassa. Ihana puun ritinä ja tulen lämpö otti meidät vastaan.
Kerholaululla aloitettiin, sitten kahvit ja grillimakkarat nautittiin. Näyttelijän taitoja vaadittiin “Vedä hatusta” leikissä, ja hyvinhän
se meiltä kaikilta kävi. Vierailijana oli Rebekka tyttö, ja hän oli nokkela leikissä. Rebekka
oli piirtänyt kuvan ja meidän tuli tunnistaa
ketä siinä oli. Ja aapiskukkohan siinä Herra
Hakkaraista kovisteli.

Hämeenkyrön ja Ikaalisten Parkkisväkeä retkellä laavulla.

Horoskooppeja luettiin ja keskusteltiin kehen
se sopi kehen ei. Juttuja olisi piisannut. Seuraavaksi kokoonnumme Kurjenmäellä. Osallistujia 23
Raija Heinikangas

Valkeakoskelaiset voittoisia Fortunassa

Paikallinen kauppias järjesti Fortuna lautapelissä kisailun, niin yksilöille kuin joukkueille. Valkeakosken seudun Parkinson-kerhon joukkue Markku Kivirinta, Veikko Hämäläinen ja Erkki Töyssy kisaili voiton, ollen joukkue kisassa se legendaarinen ainoa
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osanottaja. Syksyn kokouksissa on suunniteltu toimintaa, harrastettu tuolijumppaa. Perinteiset myyjäiset ja pikkujoulu kuuluvat tulevaan toimintaan.
Veikko Hämäläinen

Valkeakoskelaisten joukkue vas. Veikko Hämäläinen, Erkki Töyssy ja Markku Kiviranta
Pelilauta: Fortuna lautapelillä on
ikää jo 70 vuotta

YHTEISÖTANSSI

Mikä liike olen nyt. Olen suuren suuri tai pienen pieni. Nimeni myötä näytän sen muille ja
he toistavat. Mikä liike vieressä olevalla. Mikä nimi. Aurinko nousee korkealle isona keltaisena, kädet piirtävät sen kaaren molempiin suuntiin. Kämmenet yhdessä, nenää viistäen
ja äärimmilleen niin kauas kuin ylettää. Monta aurinkoa nousee yhtä aikaa ja erikseen.
Lomittain että kaikki mahtuvat. Kyljet venyvät, sormet harottavat kauas ja kauemmas.
Auki, käsivarret auki, suu ammolleen ja silmät suurimmilleen. Sitten rusinaksi niin kasaan ja pieneksi kuin käpertyä voi. Ja uudestaan. Tuolit piirissä harvakseltaan, taputus.
Kantapäät lattiaa, kädet käsiä, kädet reisiä, kädet pehvaa. Rumpu takoo rytmiä, jalka
eteen, käsi eteen ja taputus. Kumea syvä rytmi takapuolelle, kevyempi muille. Kantapää
hakkaa lattiaa. Ei haittaa vaikka sekoaa. Kaikki liike on oikein.
Marjo antaa ohjeet ja näyttää mallia seisaaltaan, Ritsku istuen ja Eero tahdittaa tekemistä uruilla, rummuilla ja haitarilla. Ritsku saattaa yllättää takaapäin, auttaa koskemalla, tarkistamalla asentoa tai tekemällä mukana.
Välillä parin kanssa yhteistä tanssia koskettamatta tai kädet toisiaan viistäen. Istuen, seisoen tai vaikka lattialla kontaten. Musiikki ja liike vievät mukanaan. Ei yhtään ajattele
miltä näyttää, tekeekö oikein ja onko samassa rytmissä muiden kanssa. Liikun itselleni
ja yksin yhdessä toisten kanssa. Teen juuri sen minkä pystyn ja tahdon nyt ja ensi kerralla ehkä enemmän tai vähemmän.
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Hevosella mennään välillä mielikuvitusmetsään ja hypätään vuoren päältä iso loikka veteen
uimaan. Välillä humma juoksee laulunakin mukana. Minä en välittäisi laulaa tai lausua.
Haluaisin keskittyä liikkeeseen, oma ääneni häiritsee. Ehkä se muuttuu, ehkä en enää laula.
Ja lopuksi juodaan pullakahvit. Tuolit pöydän ympärille, lautasilla kunnon rusinapullapitkon paloja ja nännipikkuleipiä. Hyvä mieli ja ilosta puheensorinaa, joskus tärkeää
ja vähemmän tärkeää. Yhteisötanssia Liikelaiturilla osana TEIJO -hanketta (Tee itse
taidetta ja osallistu) keskiviikkoisin klo 14 – 15.30.
Maarit Turunen

Yhteisötanssijat kahvilla, valokuvaaja Piia Kulin

Tampereen alueen Parkinson-kerhon syyskauden avajaiset

Ilkon kurssikeskuksessa 29.08.2015
Aurinkoinen kesäsää ja Ilkon kaunis luonto antoivat hienot puitteet syyskauden avajaisillemme. Mukavan kokoisen jäsenistön kanssa aloitimme avaamalla tulevia harrastuksia ja niiden aikatauluja, Jukka Lehtonen lausui, meitä kaikkia koskettavia runojaan, ja
sitten lounaskello kutsui meidät kana-aterialle.
Lounaan jälkeen kokoonnuimme taas yhteen kuulemaan puheenjohtajamme Irma Virjon mietteitä olevasta ja tulevasta yhdistyksen sekä jokaisen meidän toiminnasta.
Pääsimme ”vapaalle”. Kirmasimme auringonpaisteiseen puutarhaan useammaksi
tunniksi. Pelasimme monenlaisia mielenkiintoisia pelejä, joissa aina paras voitti tai istuskelimme auringossa rupattelemassa. Iltapäiväkahvin aikana sisällä saimme nauttia
Olli Vehkavaaran soittamasta pianomusiikista, mikä pani vähän tanssiaskeliakin kokeilemaan. Valkeakosken kerhon vireästä toiminnasta kertoi vieraaksemme tullut Erkki
Töyssy, joka myös kertoi poikansa pahasta ulosajosta moottoritieltä. Kuitenkin hän selvisi hyvin, onnellinen loppu, kun enkeli oli mukana. Pauli Kivinen vielä kertoi elämisestään Portugalissa mm. työstään viininviljelijänä ja maan erilaisista laeista ja niiden
toimivuudesta, kunnes lähdimme hajaantumaan ympäri Pirkanmaata.
Mukana myös Eija Kajander-Kivinen, kirjoitus ja kuvat
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Parkinson-väkeä Ilkossa

Olli Vehkavaara soittelemassa

JÄRJESTÖSUUNNITTELIJAN TERVEISET
Vuosi on kääntynyt loppua kohden ja elämme vuoden pimeintä aikaa. Syksy on vaatinut veronsa ja pitkittynyt sitkeä ﬂunssa on vaivannut yli kuukauden. Viime aikoina olen
ollut sairaslomalla, jotenka valitettavasti en ole ollut jäsenten tavoitettavissa. Toivottavasti tilanne alkaa pikku hiljaa kohentua.
Toiminta yhdistyksessä ja kerhoissa alkaa rauhoittua joulua kohden. Toiminta alkaa
taas ensi vuoden puolella. Tämän vuoden viimeisessä Parkinson postissa julkaistaan
kooste ensi vuodelle suunnitellusta toiminnasta siis sopeutumisvalmennuskurssit, tuetut
lomajaksot ja asiantuntijapalvelut. Suvituulessa toteutettavasta toiminnasta voi tiedustella kuntoutuksen sihteeriltä Hannele Hyppöseltä 02 2740418 hannele.hypponen@
parkinson.fi sekä järjestösuunnittelijoilta. Kelan järjestämistä kuntoutus-kursseista saa
tieto Kelan paikallistoimistoista ja nettisivuilta www.kela.fi.
Kuluneen vuoden aikana Parkinson-liitossa toteutettiin toinen yhdistysten ITE-arviointikierros. Ensimmäinen arviointikierros järjestettiin vuonna 2012 ja nyt toteutetun
arviointikierroksen yhteydessä arvioitiin yhdistysten toimintaa ja sen eri osa-alueita
edellisen kierroksen toimintaan. Arviointi on tätä päivää ja erityisesti Ray rahoittajana on kiinnostunut siitä mitä rahoille saadaan vastineeksi käytännön vapaaehtoistyössä. Tavoitteena on saada näkyväksi yhdistyksissä ja kerhoissa tehtävä työ näkyväksi.
Lisäksi nyt syksyn aikana olen järjestänyt alueellani Parkinson-yhdistysten ja kerhojen
vastaaville työpajoja, joissa käsiteltiin työnjakoa liiton, yhdistyksen ja kerhojen kesken,
vinkkejä kerhotoimintaa sekä jaksamista vapaaehtoistoiminnassa ja toiminnan eettisiä
periaatteita. Valitettavasti Tampereen työpaja ei toteutunut nyt syksyn aikana. Olen
suunnitellut uutta työpajaa Tampereelle heti uuden vuoden alussa tammikuun lopulla
tai helmikuun alussa. Pyydän Tampereen yhdistyksen ja sen alaisten kerhojen vastuuhenkilöitä ottamaan minuun yhteyttä, että voitaisiin yhdessä sopia uusi sopivampi ajankohta Tampereen työpajalle. Olen edelleenkin käytettävissä jäsenistöä varten erilaisissa
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ajankohtaisissa asioissa ja kysymyksissä. Parhaiten olen tavoitettavissa puhelimitse tai
etukäteen sopimalla myöskin henkilökohtaisesti.
Kaikkea hyvää alkavaan joulun aikaan
Heikkisen Lyyli!
SPL/Järjestösuunnittelija Tampereen toimipiste.
Aleksanterink. 21A, 5 krs.
33100 Tampere
0400 924032 lyyli.heikkinen@parkinson.fi

TULEVIA TAPAHTTUMIA
TAIDENÄYTTELY PARKKISTUVALLA

Anja Ikonen on yhdistyksen jäsen, jonka Galleria Rongassa olleesta näyttelystä on raportti tässä jäsentiedotteessa. Anja Ikosen akvarellitöitä on esillä Parkkistuvalla marrasjoulukuun ajan. Töitä voi myös ostaa.
Hinta on 250 €, josta taiteilija on luvannut yhdistykselle 50 €.
Taulun hankinnasta kiinnostunut voi ottaa yhteyttä Anja Ikoseen, 044 531 6528.
Tervetuloa tutustumaan!
SUOSITUT PELI- ILLAT KARAOKEILLAT PARKKISTUVALLA

Mahdollisuus pelata shakkia, koronaa, korttipelejä, ym.
Loppuvuoden peli-illat: torstaisin 26.11., 3.12. ja 10.12. kello 17 – 19.
Vuoden 2016 alusta aloitamme keskiviikkoisin 13.1., 20.1., 27.1., 10.2., 17.2. ja 24.2.,
klo 17 – 19. (3.2. jää väliin, silloin on karaoke-ilta, suosittelen)
Tervetuloa pelailemaan, höpisemään ja Eilan perinteisille kahveille!
Terv. Keijo ja Jukka!
Keijo Viinanen 040 558 7430 ja Jukka Lehtonen 040 324 3500
Suositut karaoke-illat jatkuvat Heikin vetäminä Parkkistuvalla. Aika: keskiviikot
30.12.2015 ja 03.02.2016 klo 17.00-20.00
YHTEISLAULUA

Parkkistuvalla ti 1.12. klo 17.
Meille laulaa ja meitä laulattaa Kikka Salmi, joka asuu samassa
talossa kuin Parkkistupakin on.
Kutsumme myös talon asukkaita mukaan.
Tervetuloa laulamaan joululauluja. Irma Virjo
TAMPEREEN PARKINSON-KONKARIT

Omaisten vertaistukiryhmä konkarit kokoontuu Parkkistuvalla
Kahviraha 3 €Seuraavat tapaamiset: ke 2.12. klo 13.
Pikkujoulu ravintola Tillikassa
Ke 9.12. klo 13.
Vuoden 2016 ensimmäiset tapaamiset ti 12.1. ja ti 9.2. klo 13.
Kaiken ikäiset ja kokoiset tervetulleita mukaan iloiseen joukkoomme!!
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Taina, 050 358 9904 tai t.pensasmaa@gmail.com
Näkemisiin!! Taina Pensasmaa
KERHOILTA

maanantaina 7.12.2015 klo 17 Parkkistuvalla
Teemana on Kelan yksilöllisen kuntoutuksen muutos 1.1.2016, kuntoutukseen hakeminen ja kuntoutuksen mahdollisuudet Parkinsonin tautia sairastaville.
Näistä asioista kertoo Seija Noppari, fysio-, uro- ja seksuaaliterapeutti sekä kuntoutuksen ohjaaja, Kuntoutuskeskus Kankaanpää. Tervetuloa!
AAMULEHDEN JOULUMYYJÄISET

la 12.12. klo 11 – 15.
Tampere-talon Sorsapuistosalissa.
Tampereen Parkinson-yhdistys ry on saanut myyntipöydän tähän tapahtumaan. Myyjäisten tuotto käytetään yhdistyksen hyväksi. Näissä myyjäisissä saa myydä vain itse tehtyjä käsitöitä ja askartelutuotteita sekä itse tehtyjä leivonnaisia.
Parkkistuvalla otetaan vastaan perjantaina 11.12.2015 klo 12 jälkeen iltapäivällä myyjäisiin tarkoitettuja käsitöitä, leivonnaisia ja muita herkkuja. Käsitöitä voi tuoda Parkkistuvalle aikaisemminkin.
Myyjäisten yhteyshenkilö on Sirkka Paavola, 0400 268 900 ja sirkka@paavolat.fi.
Me, jotka emme ole käsistämme käteviä, voimme osallistua lähtemällä ostoksille lauantaina 12.12!
Irma Virjo

Tampereen nuoret Parkkikset, Ma 14.12. klo 17
PIKKUJOULU PARKKISTUVALLA

tre.nuoret.parkkikset@outlook.com

Tampereen Parkinson-yhdistys ja Tampereen alueen Parkinson-kerho järjestävät
yhteistyössä
PIKKUJOULUN PARKKISTUVALLA
Ke 16.12. klo 14 – 17. ja To 17.12. klo 14 – 17.

Ohjelmassa joululauluja, jouluista riisiherkkua, kahvia ja
minijoulutorttuja sekä arpajaiset.
Kumpanakin päivänä mukaan voidaan ottaa enintään 30 henkilöä.
Pääsymaksu 10 €, maksetaan yhdistyksen tilille 14.12. mennessä.
tilille FI95 5730 0820 0451 73
Ilmoittautumiset Irma Virjolle 7.12. mennessä, 050 307 3470 tai ivirjo@gmail.com.
Erityisruokavaliosta syytä kertoa samalla.
Tervetuloa!
LÄHEISTEN ILTARYHMÄ

Vertaistukiryhmä Parkinsonin tautia sairastavien läheisille kokoontuu keväällä
2016 seuraavasti: 7.1., 4.2., 4.3., 1.4. ja 6.5., klo 17. Parkkistuvalla
Siiri Vilen, 040 7348251, siiri.vilen@pp1.inet.fi
Tervetuloa mukaan!
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KERHOILTA MAANANTAINA
11.1.2016 klo 17, Parkkistuvalla

Asiantuntija Liikenneturvasta
Alustamassa ja keskustelemassa ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten turvallisesta liikkumisesta ja liikenteessä tarvittavien tietojen ja taitojen ylläpitämisestä.
MUOTINÄYTÖS, NAINEN ON NAINEN AINA VAAN
Ke 13.1. kello 18.

OLGAN PUOTI Possijärvenkatu 1, Lielahti
Facebook: Olgan puoti
Ihania vaatteita pyöreille, hoikille, kookkaille, pienille.
Ilmainen kahvitarjoilu
Ilmoittautuminen Mervi Räihä, 040 5372902, mervinposti@gmail.com
Tilaisuuteen mahtuu reilut 10 henkilöä.
TAMPEREEN NUORET PARKKIKSET/TAPAAMINEN
Ma 18.1. ja 8.2., Kello17-19

tre.nuoret.parkkikset@outlook.com
Tampereen Parkinson-yhdistys ry ja OK-opintokeskus järjestävät yhteistyössä
Kerhojen puheenjohtajien ja muiden vastuuhenkilöiden
KOULUTUS- JA NEUVOTTELUPÄIVÄN

Torstaina 28.1.2016 klo 10.15 – 15 Parkkistuvalla
Koulutuspäivän aikana vaihdetaan kuulumisia, verkostoidutaan, käsitellään mm. kerhojen toimintakertomuksia ja tilinpäätöksiä sekä
RAY:lle tehtäviä raportteja.
Aiheena ovat myös tiedottaminen ja kevään, erityisesti Parkinson-viikon ohjelma. Tarkempi ohjelma saatavissa 2 viikkoa ennen kurssia.
Ilmoittautumiset 21.1.2016 mennessä
Irma Virjo, ivirjo@gmail.com tai 050 307 3470
KERHOILTA

Maanantaina 1.2.2016 klo 17 Parkkistuvalla
Asiantuntijana Alexander-opettaja Riitta-Liisa Helminen.
Alexander-tekniikan avulla voit auttaa lihaksistoasi parempaan tasapainoon. Lisätietoja
www.finstat.fi
Tampereen alueen Parkinson-kerho järjestää
ODOTETUT, ILOISET LASKIAISTANSSIAISET

Suoraman työväentalolla.
Sunnuntaina 7.2.2016, klo 14.00- 17.00
Meitä tanssittaa Raija Törmälä orkestereineen.
Tanssiaisten lipun hinta on 10 €.
Puffetista saa kahvin ja laskiaispullan kolmella eurolla.
Arpajaiset kuuluvat ohjelmaan entiseen tapaan ja jos olet innostunut haalimaan arpa10

jaisvoittoja tai lahjoittamaan niitä, otamme voittoja mielihyvin vastaan Parkkistuvalla
tammikuun loppuun saakka.
TERVETULOA JOUKOLLA TAPAAMAAN TUTTUJA, TUTUSTUMAAN UUSIIN IHMISIIN
JA ENNEN KAIKKEA LIIKKUMAAN HYVÄN MUSIIKIN TAHTIIN!

Ennakkotietoa
PERINTEINEN YSTÄVÄNPÄIVÄN KEILAKISA

perjantaina 12.2. alkaen klo 11. Alkamisaika vahvistamatta.

LIIKETTÄ NIVELIIN
Ratina liikuntasali 3

perjantaisin klo 13.30 - 15.00
Alkaen 8.1.2016 - päättyen 6.5 2016 17 kertaa.
Salijumppa klo13.30 - 14.15 vetäjänä liikunnanohjaaja Leena
Järvisalo, sen jälkeen mahdollisuus pelata bocciaa klo 15.00 asti
Ryhmä aloittaa jos löytyy vähintään 10 sitoutunutta henkilöä.
Hinta: 10 henkilöllä kausimaksu on 85 euroa
Hinta: mutta esim. 20 henkilöllä 42.50 euroa.
Iloiseen joukkoon ovat myös omaiset tervetulleita.
Ilmoittautuminen 15.12 mennessä Jukka Lehtonen, 040 3243500
jukkajude@gmail.com
Ratina kuntosali

torstaisin klo 17.30 -18.30.
Alkaen 7.1.2016 päättyen 28.4.2016, 17 kertaa.
Toiminta omatoimista, kokeneemmat auttavat tarvittaessa.
Ryhmä alkaa jos löytyy 6 sitoutunutta henkilöä.
Kevään kausimaksu silloin 30 euroa,
jos löytyy 10 henkeä, hinta on 20 euroa.
Ilmoittautuminen 15.12 mennessä Jukka Lehtonen 040 3243500
jukkajude@gmail.com
Tenniskeskus

Tiistai klo 10.00 - 12.00
Pelaamme pelkkistä, mahdollisuus kuntosalin käyttöön.
Kaiken kruunaa sauna ja suihku. Kaikki tämä vain 2 euroa / kerta.
Kaupin Keilahalli
Keilaus jatkuu entiseen malliin.
Maanantai ja torstai klo 9.00 - 10.00.
Lahden Matti yhteyshenkilö puh.0400731703.
Vesijumpasta luovumme toistaiseksi. Vesi on kuitenkin hyvä elementti.

Jos mahdollista käytä hyväksesi erityisuimakorttia. Pyri hakeutumaan
kaupungin neurologisiin ryhmiin.
Liikunta on lääkettä - pitää täysin paikansa. Se edistää auttaa niin fyysisestä
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kuin henkistäkin hyvinvointia. Yhdessä liikunta toimii myös vertaisryhmänä.
Liiku omien mieltymystesi ja vointisi mukaan. Päivittäinen venyttely ja itsensä hoitaminen tärkeää. Myös äänen huolto on tärkeää. Kouluta ääntäsi esim. laulamalla
Liikunnallista talven odotusta
Terveisin kerhon liikuttaja Jukka
Oma liike, musiikki ja ilo…… yhteisötanssi

Näistä asioista on koostunut yhteisötanssimme Liikelaiturilla. Hieno porukka on kokoontunut keskiviikkoisin tanssimaan, keskustelemaan ja kahvittelemaan. Nimilistassa
on 17 nimeä , tosin harvoin kaikki pääsevät paikalle yhtä aikaa ja muutama tulee silloin
kun kunto ja aikataulu sallivat. Osaamme jo melkein kaikkien nimet, puolet miehiä,
puolet naisia. Ja kaikki ihan erilaisia ihania ihmisiä, tanssijoita. Joku hyppii voimallisesti hiki pinnassa kun toinen taas kurkottelee herkin sormin kohti yläviistoa tuolilla
istuen. Eeron musiikki vie mukanaan, mihin kenetkin. Kurkin puolisalaa ihmisten
liikettä ja antautumista. Joudun usein peittelemään liikutustani, kun kaikki näyttävät
niin kauniilta ja keskittyneiltä punehtuvine
poskineen ja kirkkaine silmineen. Olen
onnellinen siinä hetkessä minäkin. Ryhmään sopii tulla tutustumaan vielä ennen
joulua ja oikein hyvin keväällä, kun tanssit jatkuvat samaan aikaan keskiviikkoisin
klo 14-15.30, alkaen 13.1.2016. Liikettä
noin tunti, ohjaamassa Alexander- opettaYhteisötanssijat, valokuvaaja Piia Kulin
ja Riitta-Liisa Helminen minun lisäkseni.
Eikä ilman Eero (Safka) Pekkosen musisointia me tultais toimeen ollenkaan! Hän soittaa
myös osallistujien toivekappaleita! Osallistumisen kertamaksu on 7 €. Kevätkaudella on
yhteensä 17 tanssikeski-viikkoa. Kausimaksu on 75 €.
Tämä on siis osa TEIJO-pilottihanketta (tee itse taidetta ja osallistu), mihin keväällä kuuluu muutakin kuin yhteisötanssia. Ryhmän toiveiden mukaan on mahdollisuus
osallistua monenlaiseen muuhunkin toimintaan esim. sirkus, varjoteatteri, kuvataide,
valokuvaus jne. Nämä tarkentuvat myöhemmin. Ja näihin voivat osallistua ihan kaikki
yhdistyksen jäsenet ja kaiken lisäksi ILMAISEKSI!
Tanssin positiiviset vaikutukset Parkinsonin tautia sairastaviin on tutkittu ja todistettu
monissa tutkimuksissa. Tämä ei siis ole mitään huuhaata tai mututietoa!
”Liike on lääke” on tuttu slogan. Yhteisötanssi on vielä parempi lääke, koska siinä on
samassa paketissa liike, musiikki, mielikuvitus, ilo ja yhdessäolo mahtavassa porukassa
unohtamatta hyvää kahvia (teetä) kera tuoreen pullan. Kuka voisi kieltäytyä tästä lääkkeestä? Ei maistu pahalta ja sopii kaikille. Eikä maksa paljoa. Sivuvaikutuksena voi olla
epämääräistä ilon kihelmöintiä sydämessä ja mielessä, mutta kerta viikossa ei ole vaaraksi.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Marjo Hämäläinen, yhteisötanssitaiteilija, fysioterapeutti
puh 045 652 1138
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HOITOKOKEMUKSIA

Riitta myös Duracell -Pupuksi

Monessa yhdistyksessä mukana ollut Aholan Riitta on liittynyt 21.10 stimulaattori-operoituihin. Vielä kolmisen vuotta sitten, kun Riitta muutti Riihimäeltä Tampereelle, epäilykset
olivat vahvat, vuodet ja taudin eteneminen saivat uusia ajatuksia ja uskoa terveenpään tulevaisuuteen. Oma osansa on siinäkin, että Mikko ja Riitta sanoivat tahdon … kesällä. Lopulta päätös oli kypsynyt eikä Riitta menettänyt yöuniaan operoinnin vuoksi. Tays:in neurokirurgit ovat tehneet useita kymmeniä leikkauksia, joten hyvissä käsissä oltiin. Riitalle tärkein
apu tuli yläkerrasta, vakaumus oli syntynyt jo samoihin aikoihin kun Parkinsonkin. Vierailin
Riitan luona pari päivää leikkauksesta. On päivänselvää, ettei tunteja kestänyt operointi
mennyt hukkaan, niin elinvoimaiselta potilas näytti, pelkistetty kampauskin pukee häntä
ja ruskeitten nappisilmien katse on entisellään. Kotiuttamista harkitaan ensi viikon alussa.
Huolenkantajia on ollut niin koti- kuin ystäväpiirissäkin. Mikko-puoliso, Hannele-tytär
Suomessa ja Lontoossa asuvan vanhemman tyttären perhe, ystävät ja appivanhemmat.
Lienee TAYS:n remontin syytä se, että Mikko kadotti kerta kaikkiaan autonsa parkkipaikan kätköihin. Taksikuski oli jo kertaalleen opastanut Mikon autonsa luo, vasta
toinen opastuskerta Mikko kyydissä taksissa toi auton ja kuljettajan yhteen. Huoli vaimonsa tilanteesta vei ajatukset toisaalle autoilusta.
Riitta jatkaa Kyyjärvellä raportointia säätöjen alettua. Mikolla on iso vastuu Riitta mestariampujan pitämisessä pyssyistä erossa. Riitta muistaa leikkauksen ajaltakin sen, että
kirurgin kanssa vertailtiin sekä aseiden että saaliiden ominaisuuksia. Toivon parasta
mahdollista stimulaattorin saaneen Riitan ja hänen rakkaittensa elämään.
Mervi Räihä
DUODOPAPOTILAAN PÄIVÄKIRJASTA 3

Tutkimukset ja testit on tehty. Saan kutsun kahden viikon osastojaksolle Duodopa-hoidon
aloitusta varten Tampereen Yliopistolliseen Keskussairaalaan neurokirurgian ja kuntoutuksen osastolle (NIKU). DBS on nyt poissa laskuista lähinnä kahdesta syystä. Potilaan ikä
75 vuotta lisää komplikaatioriskiä ja toisaalta Levodopa-aste on indikaatioalueen alalaidassa, vain 47 prosenttia. Näin ollen saavutettava n. hyödyn arvioidaan jäävän liian pieneksi
riskeihin verrattuna. Potilaalle suositellaan enteraalista Levodopa-infuusiota, joka toimenpiteenä on kevyempi ja tutkittavan kohdalla hyöty vastaava. Ennen varsinaista Duodopaasennuksen aloittamista vähennetään lääkitystä siten, että jäljelle jää vain Levodopa, jonka
määrä asteittain lisättynä korvaa pois jääneet lääkkeet. On syytä tässäkin korostaa, että
lääkkeet ja lääkitys määritellään jokaisen potilaan osalta yksilöllisten tarpeiden mukaan,
joten tässä esitettävät ratkaisut eivät välttämättä sovellu muihin tapauksiin eikä niitä sellaisenaan ilman asiantuntijalääkärin hyväksymistä voi käyttää päätösten perusteena.
Levodopan tehon ja systeemin toimivuuden testaamiseksi asennetaan potilaalle nenä-suoliletku. Sen avulla syötetään Levodopaa suoraan potilaan suolistoon, josta se imeytyy samalla
tavalla kuin lopullisesti asennettavan PEG-letkun kautta. Nenän ja ruokatorven kautta kulkeva letku asettuu paikalleen ongelmitta. Testitulokset vahvistavat Duodopavasteen riittävyyden. Tilavaihtelut vähenevät, ongelmaksi tulee yöllinen ”levottomat jalat”- oireyhtymä,
joka katkoo yöunta. Krampit ovat pahimmillaan rajuja ja toistuvat puolen minuutin välein.
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Viikon kuluttua tilapäisen letkun asennuksesta asennetaan varsinainen PEG-letku.
Vatsanpeitteeseen tehdyn reiän kautta letku ohjaa pumpattavan geelimäisen lääkkeen
suolistoon. Koukkumaisesti mutkittelevan suolen takia asennus osoittautuu vaikeaksi.
Tajuan utumaisen tajuttomuuden läpi, että jotakin erikoista on tullut eteen. Ympärillä
pyörii 5-6 ihmistä ja puheensorina on kova. Saan tietää syyn jälkeenpäin. Lopulta asennus onnistuu kuitenkin hyvin ja Duodopa- pumpun jälkeisen elämän opettelu alkaa.
Muuten kaikki hyvin, mutta jalkakrampit katkovat pahasti yöunta ja vaativat useita pillereitä pitkin yötä. Normaalisti Levodopan kulutus pienenee yöllä huomattavasti, eikä
potilas tarvitse yöaikaan mitään lääkettä. PEG-letkun asennus onnistuu hyvin ja haava
paranee nopeasti. Kotiutetaan pari päivää suunniteltua aikaisemmin. Haavan hoito on
Duodopa järjestelmän päivittäisen huollon tärkeimpiä kohteita. On pidettävä huolta
desinfioinnista ja puhtaudesta yleensä. Systeemin letkuja ei kuitenkaan saa käsitellä desinfiointiaineilla, koska ne haurastuvat aineiden vaikutuksesta. Normaalissa puhdistuksessa riittää puhdas vesi. On syytä huomata, että Duodopain-fuusion käyttöön liittyy
joukko normaalia elämänmenoa rajoittavia tekijöitä. Pumpun koko on noin 20x9 cm
ja se painaa täydessä lääkekuormassa 0,6 – 0,7 kg. Kasetin maksimikäyttöaika on 16
(kuusitoista) tuntia, jonka jälkeen se sitä ei voi käyttää. Normaalisti pumppu pannaan
käyntiin kuuden ja kahdeksan välillä aamulla ja sammutetaan kahdenkymmenenyhden
ja kahdenkymmenenneljän välillä iltaisin. Pumpun pysäyttämisen yhteydessä on käytännöllisintä tehdä pumpun letkujen ja avannehaavan puhdistus- ja huoltotyöt (noin 15
minuuttia – puoli tuntia). Lääke-kaseteilla, joita voi kerralla hankkia 1 – 3 viikon tarpeen, on oltava säilytystila, jossa lämpötila on rajoissa + 2 - + 8 astetta. Matkoja varten
ovat lämpötilan säilyttävä laukku ja kylmäkallet tarpeen. Ulkomaan-matkoja varten on
syytä hyvissä ajoin selvittää, mikä on ao. maassa lääkkeen saatavuus, KELA:n korvaussäännöt, lentoyhtiön mahdollisuudet lennon aikaiseen kylmäsäilytykseen jne.
Pumpun sijoittaminen vaatetukseen ei välttämättä ole aivan yksinkertainen asia siten,
että se häiritsee päivittäisiä toimintoja mahdollisimman vähän. Kokemukseni mukaan
tarvitaan hyvän ompelijan apua ja hyvin suunniteltuja olka- ja vyölaukkuja. Oikeiden
annoskokojen määrittely, kokeilu ja asentaminen vaatii kokemusta ja kärsivällisyyttä.
Vaikka lääkkeen tasaisempi imeytyminen vähentää tilavaihteluja ja helpottaa niiden hoitoa, eivät ne poistu kokonaan. Liian vähän lääkettä ja liian paljon lääkettä aiheuttavat
kumpikin ongelmia. Ratkaisevasti riippuu potilaan elämäntavasta, kuinka hyvin Duodopa toimii. Mielestäni se on tasaiseen, rauhalliseen elämäntapaan asettuneen, kotona
tai joka tapauksessa pienissä ”ympyröissä” viihtyvän väline. Fyysiset ponnistelut ja äkkinäiset ja suuret ”rytminvaihdokset” aiheuttavat ongelmia. Kärsivällisyyttä ja säätöjen
kokeilua. Ulkoilmassa viihtyvänä ja käsitykseni mukaan melko aktiivisena tavoiltani olen
tämänkin puolen kokenut. Erityisesti siitä syystä, että Duodopa varsin hyvin rauhoittaa
päiväajan tilavaihteluilta, pidän ratkaisua kohdaltani onnistuneena. Koska kohdallani
vain päiväaikaan käytössä ollut infuusio johti vaikeisiin haittaoireisiin, toinen perustavan
tärkeä ominaisuus on ympärivuorokautinen käyttö. Ilman sitä huonosti nukutut yöt ja
unen puute olisivat ennen pitkää aiheuttaneet vaikeuksia. Viimeksi mainittu vielä melkoisin varauksin, koska ympärivuorokautinen käyttö on ollut mahdollista vasta alle viikon ja näin ollen se on vasta testivaiheessa. Kokemus on siis varsin vähäinen, mutta kuitenkin rohkaiseva. Kuten edellä jo totesin, saamieni tietojen mukaan useimmat selviävät
päivä-aikaisella systeemillä ilman mitään tai vähäisen lisälääkityksen avulla ongelmitta.
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Lopuks ivielä kaksi huomiota. Vaikka Duodopa-järjestelmän käyttöön perehdytetään
sairaalajakson aikana perusteellisesti ja vaikka siihen on yksityiskohtaiset ohjeet, saattaa
sen käyttö olla vaikeaa ilman avustajaa, jos potilaalla on muisti vaikeuksia tai hänen
jäsentensä tai raajojensa liikkuvuus on rajoittunut.
Kaikki edellä esitetty perustuu henkilökohtaiseen kokemukseeni tai eri lähteistä saamaani informaation ymmärtämiseen. Kuten alussa totesin, jokainen Parkinson-tapaus
on yksilöllinen ja erilainen eikä yhden tapauksen ratkaisuja voi sellaisenaan soveltaa
toiseen. Uskon edellä olevasta kuitenkin olevan hyötyä hoitotapaa valittaessa tai niiden
mahdollisia pulmia ratkottaessa. Se voi auttaa varmistumaan, että oleellinen on huomioonotettu ja harkittu. Toivotan kaikille Duodopaa harkitseville tai sitä käyttäville paljon
elämän täyteisiä, iloisia elämyksiä tuottavia päiviä.
9.11.2015 Erkki Hautaniemi

KULTTUURIA

Anja Ikosen maalauksia Galleria Rongassa

Lokakuussa nähtiin taidemaalari Annin (Anja Ikonen) ja kuvanveistäjä Teppo Laurinollin yhteisnäyttely Väinö Linnan aukiolla Vooninki-salissa. Galleria Ronga joutui kesäisen vesivahingon takia tänne ”evakkoon” syksyn ajaksi. Avajaisissa oli taiteilijaystävysten tuttavien joukossa myös meitä Parkinson-ihmisiä kymmenkunta.
Näyttelyn siirtyminen uuteen paikkaan aiheutti pientä vipinää Annin kotiateljeessa. Kaikki
näyttelyssä nähdyt maalaukset olivat valmistuneet juuri sitä varten ja tilan erilainen arkkitehtuuri hieman askarrutti. Maalauksista piti tulla isompia, mutta monikerroksisella tekniikalla
tehdyt työt kuivuvat hitaasti ja nytkin Anni oli avajaisissa haistavinaan liuottimien tuoksua.
Näyttelyn taiteilijat tutustuivat opiskellessaan samaan aikaan Lahden taidekoulussa
70-luvun lopulla. Annin idea näyttelyn pitämisestä yhdessä Tepon kanssa syntyi päähänpistosta. He eivät tienneet mitään toistensa näyttelyyn tulevista töistä etukäteen,
mitä Anni pitää hyvänä. Oma luovuus sai vapaammin tulla esiin.
Parkinsonin tautiin sairastuttuaan Annilla oli taiteilijantyössään pieni seestymisen aika.
Huoli fyysisen kunnon ja luovuuden heikkenemisestä on kuitenkin ajan mittaan vähentynyt.
Nyt työskenteleminen on hitaampaa ja töiden koko on pienentynyt aiemmasta. Muuten
Anni kokee olevansa taas hyvässä luovassa vireessä. Tämä näyttely ja sen saama myönteinen
vastaanotto on innostanut lisää.
Annin tapa maalata on impressionistinen.
Hänellä ei ole mielikuvaa lopputuloksesta
töitä aloittaessaan, koska silloin tekeminen
olisi suorittamista. Hän käyttää työvälineinään palettiveitsen lisäksi esimerkiksi hammasharjaa tai pullonpohjaa. Toisaalta hän
tekee pieniä tarkkoja sivellintöitä, sairaus
ei siis aina vaikuta käsien toimintaan. Luova työ tuo aivoihin ylimääräisen dopamiiniannoksen ja vakautta käsiin.
Maarit Turunen
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Taiteilija Anja Ikonen, valokuvaaja Jukka Honkonen

ESITTELYSSÄ ……..Keitäte oottete…
Tiedotus tiimimme on kasvanut pikkuhiljaa viiteen jäseneen. Puheenjohtaja Irman tuntevat kaikki, allekirjoittanutkin on monelle tullut tutuksi. Nämä kolme muuta ansaitsevat tulla esitellyiksi.
Maarit Turunen, vasta keväällä tamperelaistunut ent. kouvolalainen, on kiinnostunut kirjoittamisesta niin, että bloginpitäminen on tuttua puuhaa. Kulttuurin moniottelijana hän
mielellään arvioi kuulemaansa ja näkemäänsä. Käden taidot
Maaritilla on omasta takaa, hän on alkujaan käsityön opettaja,
jossa tehtävässä hän on viihtynyt Tampereelle muuttoon asti.
Diagnoosi on muutaman vuoden vanha, samoin stimulaattori.
Toivotamme Maaritin lämpimästi tervetulleeksi. Sinkunmetsästäjille tiedoksi, että Maarit on varattu.
Irru Jyske on syntynyt Tampereella,
Maarit Turunen
käynyt Hankasalmella rakastumassa
ja yhteisen elämän jatkot viettänyt
Ikaalisissa, yli 30v. Allekirjoittanutta saa syyttää/ kiittää Irrun
mukaantulosta, olemme tunteneet yli 40v, yhdessä työtä tehden
Ikaalisten Kylpylässä, sen jälkeen Irru on työskennellyt eläkkeelle jääntiin asti aikuiskoulutuksen markkinoinnin tehtävissä.
Irru on yhteisöihminen, vapaaehtoistyössä on tehtävä aina moniosaajalle. Irrun edesmennyt puoliso sairasti useita vuosikymmeniä ms-tautia.
Kari Räihä on 43 v sitten luvannut
minulle olla tukena tuli mitä tahansa.
Sanansa mittainen mieheni jäi eläkkeelle ja on yhdistyksen nettisivujen tekijä ja vastaava. Opettajan työ on antanut valmiudet
hoitaa muidenkin perehdyttämisen nettisivujen sisällöntuotantoon. Karin olen itselleni varannut, ettäs tiedätte.

Irru Jyske

Tervetulleita olette kaikki kolme.
Mervi Räihä
Kari Räihä

SITÄ SUN TÄTÄ

Parkkistuvalla myytävänä
Suruadresseja

Tampereen Parkinson-yhdistys ry:n hyväksi
Osa adresseista on ilman muistolausetta, mukana on kyllä erillinen muistolauselista,
josta voi halutessaan valita. Osassa on erilaisia muistolauseita.
Adressin hinta on 12 €.
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Liukulakanoita

Liukulakanan tarkoituksena on helpottaa vuoteessa kääntymistä. Se laitetaan tavallisen
aluslakanan päälle keskivartalon kohdalle.
Liukulakanan korkeus on n. 110 cm ja koko leveys n. 180 cm.
Kiiltävän liukuosan korkeus on n. 110 cm ja leveys n. 90 cm.
Liukulakanan hinta on 34 €
Molempiin tuotteisiin voi käydä tutustumassa Parkkistuvalla toimiston aukioloaikana.
Toimistolle voi myös soittaa ja keskustella tuotteista ja pyytää toimittamaan niitä itselleen.
Sekä suruadressit että liukulakanat lähetyskuluineen maksetaan yhdistyksen tilille FI95
5730 0820 0451 73.
SAIRAANHOIDON OPISKELIJA ETSII HAASTATELTAVIA
Tiedote opinnäytetyöstä

Hyvä Parkinsonin tautia sairastava henkilö ja sairastuneen omainen!
Pyydän Teitä osallistumaan opinnäytetyöhöni, jonka tarkoituksena on kartoittaa kaikenikäisten Parkinsonin tautia sairastavien tarpeita kotihoidon asiakkaana Pirkanmaalla, ja selvittää miten tautia sairastavien, sekä omaisten/ omaishoitajien tarpeisiin
vastataan. Osallistumisenne tähän opinnäytetyöhön on täysin vapaaehtoista. Voitte
kieltäytyä osallistumasta tai keskeyttää osallistumisenne milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Opinnäytetyölle on myönnetty lupa Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Tampereen Parkinson-yhdistykseltä, joka toimii opinnäytetyön yhteistyötahona. Opinnäytetyö toteutetaan haastattelemalla viittä Parkinsonin tautia sairastavaa ja viittä omaista
tai omaishoitajaa, parihaastatteluina. Haastattelut tapahtuvat Tampereen Parkinsonyhdistyksen tiloissa Parkkistuvalla Tampereella tai muussa erikseen sovitussa paikassa
syksyn 2015 aikana. Haastattelu kestää noin tunnin. Haastattelun menetelmänä on teemahaastattelu, ja teemakysymyksiin saatte tutustua etukäteen.
Aineisto hävitetään asianmukaisesti opinnäytetyön valmistuttua. Haastattelumateriaali
on ainoastaan opinnäytetyön tekijän käytössä. Teiltä pyydetään kirjallinen suostumus
opinnäytetyöhön osallistumisesta ja lupa haastattelun nauhoittamiseen. Opinnäytetyön
tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä, eikä yksittäistä vastaajaa pysty
tunnistamaan opinnäytetyöstä. Opinnäytetyö on aikanaan luettavissa sähköisessä muodossa Theseus- tietokannassa huhtikuussa 2016.
Mikäli Teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoa opinnäytetyöstäni, vastaan mielelläni.
Ystävällisin terveisin
Susanna Havimo
Opinnäytetyön tekijä
Sairaanhoitajaopiskelija (AMK)
Tampereen ammattikorkeakoulu
040 509 6965                                 
Susanna.havimo@health.tamk.fi
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JOULUTERVEHDYKSIÄ

Iloista joulumieltä ja onnellista
uutta vuotta

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta
Vuotta Parkinson-väelle

Toivottavat Eija ja Pertti Nieminen

toivottavat Sirkka ja Matti Paavola

Joulun iloa ja siunausta tulevalle
vuodelle toivotellen

Joulun iloa ja riemua sinulle,
hyvä Tampereen Parkinsonyhdistyksen-jäsen, ympäri Pirkanmaata! myöskin sinulle, jonka
käteen tiedote on osunut!

Tarja ja Kari Tupala

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016 Parkinson- väelle
Toivottavat Riitta-Leena Nurminen ja
Pekka Kankkonen

Hauskaa Joulua ja Onnea Vuodelle 2016 kaikille jäsentiedotteen
lukijoille

Marja-Liisa Lehtonen, liikuntavastaava
2007 – 2015

Hauskaa Joulunaikaa sekä Onnekasta Uutta Vuotta koko Parkinson-väelle
toivoo Tuula Rosendahl

Toivottavat Antti ja Irma Virjo

Rauhallista Joulun aikaa kaikille
Tampereen alueen parkkislaisille
ja kiitokset yhteistyöstä toimiessani
tiedotustiimissä!

OPI ALEXANDER-TEKNIIKKAA

Alexander-tekniikka on menetelmä,
joka auttaa helpottamaan liiallista
jännitystä kehossasi, jolloin lihaksisto
voi hakeutua parempaan tasapainoon. Voit käyttää sitä missä tahansa
arjen toiminnassa.

T. Riitta Ahola perheineen

Joulun aikaa rauhaisaa, vuotta
hyvää alkavaa
Toivottaa kaikille Oriveden Parkinsonkerho
Maila Saukkokoski

TARJOUS

Parkinson-yhdistyksen jäsenille:
Yksilötunti 35€ / 35 min, Paritunti
kaverin kanssa. 25€/henkilö/50 min
Riitta-Liisa Helminen, Alexandertekniikan opettaja (STAT)
Vastaanotto: Kortelahdenkatu 19 D,
33210 Tampere, puh. 040 355 6829
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Kaunein joululaulu, onko sitä?

Voiko joululaulun kauneutta mitata, mihin sitä voi edes verrata,
onko sen kauneus sanojen kiemuroissa, vai kenties sävelien asteikoissa,
Missä ne kauneimmat soida voi, urkuparveltako ne kaikuna soi,
sen laulaako lapsi leikeissään, tätä hetkeksi miettimään jään.
Joulun tähtitaivas kun kaareutuu, kuun valo hangelle heijastuu,
on yllämme rauhaisa jouluyö, taakse jäi kiireinen touhu ja työ.
Jouluyö, juhlayö, kauneinko lie, tytön luokse johtaa varpusen tie,
armon valkokyyhky viestin kuljettaa, peittyy hiljaisuuteen kaunis maa.
Nyt Jumalalle kunnia, yhä lauletaan, enkelkuoron keralla sitä laulaa saan,
Jouluyön hymni kaikkialla soi, herkistynein mielin sitä kuulla voi.
Joululauluista ei löydy voittajaa, jokainen on kaunis, täytyy tunnustaa.
Vastaus kysymykseen
3.11.2015 Ritva Haavisto
Sastamalan seudun Parkinson- ja Dystoniakerho
Marraskuu 2015
helmikuu 2016

TAPAHTUMAKALENTERI

Päivä, kello

TAPAHTUMAN NIMI,
osoite

Ilmoittautuminen, yhteyshenkilö,
hinta

Kuukauden toinen
tiistai
Kello 15

SIIMANRAVISTAJAT/tapaaminen
Parkkistupa

Tauno Vilen, 045 639 8878

Ke 25.11., 2.12. ja
9.12. 13.1., 20.1.,
27.1., 3.2., 10.2., 17.2.,
24.2.
Kello 14

YHTEISÖTANSSI
Liikelaituri
Yliopistonkatu 58 D, Tampere

To 26.11., 3.12. ja
10.12. kello 17–19
Ke 13.1., 20.1. 27.1.,
10.2., 17.2. ja 24.2. klo
17- 19
Ti 1.12.
Kello 17

PELI- ILLAT
Shakkia, koronaa, korttipelejä,
Parkkistupa

Marjo Hämäläinen
marjo.hamalainen@
sisasuomentanssi.fi
045 652 1138
Kertamaksu 7 €. Kevätkaudella 17
tanssikertaa. Kausimaksu 75 €.

Ke 2.12, ti 12.1. ja ti
9.2.
Kello 13
Ma 7.12
Kello 17
Ke 9.12.
Kello 13
La 12.12.
Kello 11–15

JOULUISTA YHTEISLAULUA
Kikka Salmen johdolla
Parkkistupa
OMAISTEN VERTAISTUKIRYHMÄ
Tampereen Parkinson-Konkarit
Parkkistupa
KERHOILTA
Kuntoutukseen hakeutuminen
Parkkistupa
Tampereen Parkinson-Konkarit
PIKKUJOULU
Ravintola Tillikka
AAMULEHDEN JOULUMYYJÄISET
Tampere-talon Sorsapuistosali
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Keijo Viinanen 040 558 7430 ja
Jukka Lehtonen 040 324 3500
Irma Virjo
ivirjo@gmail.com
050 307 3470
Taina Pensasmaa, 050 358 9904
t.pensasmaa@gmail.com
Kahviraha 3 €
Irma Virjo, 050 307 3470
ivirjo@gmail.com
Taina Pensasmaa, 050 358 9904
t.pensasmaa@gmail.com
Sirkka Paavola, 0400 268 900 ja
sirkka@paavolat.fi

Ma 14.12.
Kello 17
Ma 18.1. ja 8.2.
Kello 17- 19
Ke 16.12 ja
To 17.12
Kello 14- 17

Tampereen nuoret Parkkikset
PIKKUJOULU
Parkkistuvalla
TAMPEREEN NUORET
PARKKIKSET/ TAPAAMINEN
Parkkistupa
T:reen Parkinson-yhdistys ja –
kerho/ PIKKUJOULU
Parkkistupa
Ohjelmassa joululauluja, jouluista
tarjottavaa, arpajaiset

tre.nuoret.parkkikset@outlook.com
tre.nuoret.parkkikset@outlook.com
Ilmoittaut .Irma Virjo 7.12.
mennessä 050 307 3470 tai
ivirjo@gmail.com
Lippu 10 €
tilille FI95 5730 0820 0451 73
Enintään 30 henkilöä/ tilaisuus
Heikki Kovanen, 044 321 1030

Ke 30.12. ja 03.02.
Kello 17- 20

KARAOKE-ILLAT
Parkkistupa

To 7.1., to 4.2.,
pe 4.3., pe 1.4. ja
pe 6.5.
Kello 17
Pe 8.1. - 16.5.
17 kertaa
Kello 13.30- 14.15
Kello 14.15.- 15.00

LÄHEISTEN ILTARYHMÄ
Vertaistukiryhmä
Parkkistupa

Siiri Vilen, 040 734 8251
siiri.vilen@pp1.inet.fi

SALIJUMPPA
Ratinan Liikuntasali 3
Ohjattua jumppaa
Bocciaa

To
7.1.- 28.4.
17 kertaa
Kello 17.30 -18.30

RATINA KUNTOSALI
Toiminta omatoimista,
kokeneemmat auttavat tarvittaessa.

Ti
Kello 10- 12

PELKKIS
Kuntosali/Tenniskeskus

Ma ja to hallin
aukiolopäivinä
Kello 9-10
Ke 13.1.
Kello 18- 20

KEILAUS
Kaupin Keilahalli

Ilmoittautumiset 15.12 mennessä.
Jukka Lehtonen 040 324 3500
jukkajude@gmail.com
Min. 10 henkilöä 85 € /hlö
20 henkilöä 42,40 €/ hlö
Ilmoittautuminen 15.12 mennessä.
Jukka Lehtonen 040 324 3500,
jukkajude@gmail.com.
Min. 6 henkilöä, 30 €.
10 henkilöä, hinta 20 €.
Jukka Lehtonen 040 324 3500,
jukkajude@gmail.com
2 € / kerta.
Matti Lahti, 0400 731 703

MUOTINÄYTÖS/OLGAN PUOTI
Possijärvenkatu 1, Lielahti
Ilmainen kahvitarjoilu

Ilmoittautuminen 11.1. mennessä
Mervi Räihä 040 537 2902
mervinposti@gmail.com

To 28.1.
Kello 10.15- 15

KERHOJEN
VASTUUHENKILÖIDEN
KOULUTUSPÄIVÄ
Parkkistupa
KERHOILTA
Alexander-tekniikkka/lihaksisto
Parkkistupa
LASKIAISTANSSIAISET
Suoraman työväentalo
Raija Törmälä orkestereineen
YSTÄVÄNPÄIVÄN KEILAKISA
Kaupin Keilahalli
PARKINSON VIIKKO

Ilmoittautuminen 21.1. mennessä
Irma Virjo,050 307 3470
ivirjo@gmail.com

KANSAINVÄLINEN PARKINSON
PÄIVÄ

Lisätietoja tammikuussa

Ma 1.2.
Kello 17
Su 7.2.
Kello 14 -17
Pe 12.2.
Kello 11 alkaen
Ma - su
11.4. - 17.4.
Ma 11.4.
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Irma Virjo, 050 307 3470
ivirjo@gmail.com
Lipun hinta on 10 €
Kahvin ja laskiaispulla 3 €
Tämä on ennakkotieto, alkamisaika
vielä vahvistamatta
Lisätietoja tammikuussa

