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Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 1, maaliskuu 2018  

Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen  
ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen.  

Toimimme vapaaehtoisvoimin uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomina. 

Elämän iloa ja ystävän tukea 
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Vanhustuen viesti on Turun Seudun Vanhustuki 
ry:n jäsenlehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuo-
dessa. Lehden saa kotiinsa liittymällä yhdistyk-
sen jäseneksi (vuosimaksu 15 €). 

Toimituskunta: Tiedotusryhmä 

Kannen kuva: Pixabay 

Taitto: Santeri Kirsilä 

Paino: X-Copy Oy. Painosmäärää 1000 kpl. 

Ilmoitusmyynti: 

 Nina Karuneva, 045 613 8840 

 nina.karuneva@vanhustuki.fi 

 

Seuraa meitä myös Facebookissa! 

Seuraava jäsenlehti ilmestyy elokuussa 2018. 

Turun Seudun Vanhustuki ry 
Perustettu 17.12.2002 Turussa. 

Jäseniä noin 700. 

Jäsenmaksu 15 €/vuosi (henkilöjäsen),  

50 €/vuosi (yhteisö, yritys). Kunniajäsenet ovat 

vapautettuja jäsenmaksusta. 

Toimisto 

Lounatuulet Yhteisötalo, 2.krs 

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku 

(avoinna ma-ke kello 9-12 ja to kello 12-15). 

044 536 7741 

info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi  

Sisällys 
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Kirjoitus on ote syyskokouksen hyväksymästä 
toimintasuunnitelmasta. Suunnitelma on luetta-
vissa kokonaisuudessaan nettisivuillamme ja 
saatavissa paperisena toimistolta. 
 
Yhdistyksemme toiminnan keskiössä ovat koto-
na asuvat vanhukset. Huomioimme monitahoi-
sesti vuonna 2017 järjestämiemme huolikyselyn 
ja Ikäihmisten kansalaisraadin esiin nousseita 
asioita vanhuspalveluista tiedottamiseen sekä 
vanhusten yksinäisyyden ja turvattomuuden 
lievittämiseen liittyen. 
 
Järjestämme vanhuksia kiinnostavaa ja heidän 
elämäänsä koskettavaa kaikille avointa ja pää-
osin maksutonta toimintaa. Tilaisuudet toteute-
taan liikuntaesteettömissä tiloissa. Jatkamme 
myös Ak-rahotteista Tukiystävätoiminta – han-
ketta STEAn avustuksella. Vanhustyön keskuslii-
ton 2018 vuositeema ”Iloa toimeliaisuudesta” 
sekä Vanhusten viikko näkyy toiminnassamme. 
 
Vapaaehtoiset ovat keskeinen kansalaistoimin-
nan voimavara ja mahdollistaja. Otamme vas-
taan uusia vapaaehtoisia ja tarjoamme mielek-
käitä ja merkityksellisiä vapaaehtoistoiminnan 
paikkoja täysi-ikäisille, luotettaville henkilöille. 
Kiitoksena yhdistyksen eri vapaaehtoistoimin-
nassa aktiivisesti mukana oleville järjestämme 
koulutus-/virkistystilaisuuksia ja hallitus palkit-
see erityisesti ansioituneita syyskokouksessa. 
 
Yhteistyöllä saamme enemmän aikaan vanhus-
ten hyväksi. Jatkamme monipuolista yhteistyötä 
nykyisten kumppanien kanssa ottaen vastaan 
myös uusia kumppaneita ja kokeilemalla uusia 
toimintatapoja. Keskeistä yhteistyössä on van-
huslähtöisyys; vanhusta arvostetaan ja hän saa 
oikea-aikaisesti tarvitsemaansa tekemistä, apua 
ja tukea. Tämän varmistamiseksi huolehdimme 
myös työntekijöiden ammatillisesta osaamises-
ta ja hyvinvoinnista. 
 
Teemme vanhustyötä sekä vanhusten elämää 
tutuksi mm. tarjoamalla opiskelijoille työhar-

joittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita. Otam-
me vastaan myös mm. työkokeilijoita tai tuki-
työllistettyjä. Toiminnalla haluamme myös 
osoittaa tukemme pitkäaikaistyöttömien työllis-
tymiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. 
 
Toiminnan arvioinnissa teemme yhteistyötä va-
paaehtoisten ja yhteistyötahojen kanssa. Seu-
raamme rahoittajien linjauksia ja mittaamme 
toimintaamme myös heidän tarpeensa huomi-
oiden. Suurimpia tukijoitamme ovat Turun kau-
punki ja STEA. Merkittävä osuus toimintamme 
rahoituksesta tulee myös jäsenmaksuista. 
 
Seuraamme toimintaympäristön muutoksia ak-
tiivisesti ja uudistamme toimintaa niiden suun-
taisesti. Toiminnan suunnittelussa huomioimme 
erityisesti vanhuksilta, jäseniltä ja vapaaehtoisil-
ta tulevan palautteen. Keskeisimpiä kehittämis-
kohteitamme toimintavuonna ovat vanhuspal-
veluista tiedottaminen, vapaaehtoisten tukemi-
nen, toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen ja 
tietotekniikan hyödyntäminen ”kohti paperiton-
ta toimistoa”. Lisäksi Tukiystävätoiminnassa et-
sitään uusia toimintatapoja, jotta yksinäisen 
vanhuksen ei tarvitse odottaa pitkään ystävää. 
 
Yhdistys toimii vuokratiloissa Lounatuulet Yhtei-
sötalo ry:ssä osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 33, 
Turku.  Käytössä on viisi toimistohuonetta ja 
ryhmätila (noin 100m2). Lisäksi yhteisötalossa 
on käytettävissä erikokoisia ryhmätiloja ja yh-
distyksen toimintaa toteutetaan myös yhteis-
työtahojen tiloissa. Tilojen valinnassa pyritään 
huomioimaan esteetön kulku. 

Toimintamme vuonna 2018 

Hyvä yhdistyksen 
jäsen, sinulla on 

äänioikeus 
yhdistyksen kevät- 
ja syyskokouksissa. 
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Tunnelmia yhdistyksen 15-vuotisjuhlista 

 

Tilaisuuden juonsi  
Eira Tähtinen 

Teijo Pöyhönen 

Marimba –ryhmä muistelee,  
ohjaus Ritva Ilmanen 

Saimme nauttia monipuolisesta ohjelmasta: Marimba –ryhmän 
muistelmista, nuoren viulistin Maxim Larionovin ja pianotaiteilija 
Maria Kamchilina-Larionovan musiikkiesityksistä, Eira Tähtisen ja 
Ola Mikolan laulusta Riika Markun säestämänä sekä Riitta Vasen-
karin lausunnasta. 

Kuulimme yhdistyksen järjestämän Ikäihmisten kansalaisraadin julkilau-
suman ja tilaisuuden päätteeksi Teijo Pöyhösen säestämänä lauloimme 
yhdessä Vanhustuen valssin. 

Maxim Larionov ja  
Maria Kamchilina-Larionova 

Lämmin kiitos  juhlaan osallistuneille! 

Onnittelujen ja kahvin jälkeen ter-
vetuloa -sanat lausui puheenjohtaja 
Pirjo Immonen-Räihä. Tämän jäl-
keen kuulimme sosiaalineuvos Mai-
ja Perhon juhlapuheen. 

Juhlatilaisuus oli 
sunnuntaina  
17.12.2017  

Ruusukorttelin juh-
lasalissa. 
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Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 

 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 9.4.2018 kello 16.30 alkaen  
Lounatuulet yhteisötalo Pihlaja –Sali, Läntinen Pitkäkatu 33, 2.krs, Turku. 
 
Mikäli haluat tuoda esille jonkin asian kokouksessa, pyydämme sen kirjallisena 23.3.2017 
mennessä osoitteeseen nina.karuneva@vanhustuki.fi tai postitse toimitettuna yhdistyksen 
osoitteeseen.  
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Otathan jäsenkorttisi mukaan! 
 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n kevätkokous 2017 
Aika:   maanantai 9.4.2017 kello 16.30 alkaen 
Paikka: Lounatuulet yhteisötalo Pihlaja –Sali, Läntinen Pitkäkatu 33, 2. kerros, Turku 
Asiat:  1. Kokouksen avaus 

2. Kokousvirkailijoiden valitseminen 
a. Puheenjohtaja 
b. Sihteeri 
c. 2 pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijaa 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
4. Asialistan hyväksyminen 
5. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2017 
6. Yhdistyksen tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen vuodelta 2017 
7. Tilintarkastajan ja toiminnan tarkastajan lausunnon kuuleminen 
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille 
9. Muut esille tulevat asiat 
10. Kokouksen päättäminen 

 
Kokouksen jälkeen ilta jatkuu kahvitarjoilulla ja jäsenillalla.  

 
Tervetuloa! 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallitus   

Kuvassa juhlassa palkittuja vapaaeh-
toisia. 
Kunniajäsenyys myönnettiin seuraa-
ville: Hilpi Arki, Pirkko Kankare, An-
neli Koivikko, Tuula Mäkiö, Irmeli 
Rytkönen, Marjatta Salminen, Pirjo 
Varvikko. 
Vanhustyön keskusliiton rintaneulan 
saivat Hilkka Orrensalo ja Anneli Vir-
ta.  
Vuoden vanhusteko-maininta 
myönnettiin yhdistyksen edunval-
vontaryhmälle. Kuvat: Päivi Eskola, teksti: Nina Karuneva 

mailto:info@vanhustuki.fi


6 

 

Projektipäällikkö, 
terveydenhoitaja 
Monica Löfgren-
Kortela piti mielen-
kiintoisen Studia 
Generalia -
luennon Turun 
kaupunginkirjas-
tossa 2.1.2018.  
Pienillä, päivittäin 
arjessa tehdyillä 
valinnoilla on suuri 
merkitys hyvin-
voinnillemme. Dia-

beteksen löytämiseksi sitä seulotaan monissa 
paikoissa, kuten terveystarkastuksissa.   
 
Diabeteksen ennaltaehkäisy on suurimmaksi 
osaksi elintapoihin vaikuttamista.  Ravinto on 
tärkeä osa diabeteksen hoitamista. Hyvän ruo-
kavalion perusta on säännöllisyys, monipuoli-
suus ja sopivat annoskoot.  Itämeren ruokakol-
miossa kasvikset, juurekset, marjat ja hedelmät 
ovat kolmion perustana. Näiden jälkeen tulevat 
viljat, proteiininlähteet ja maitotuotteet. Aivan 
huipussa ovat runsaasti energiaa sisältävät 
tuotteet, kuten suklaa ja leivonnaiset. Näitä tuli-
si käyttää harkiten niin, että paino ei lähde nou-
semaan. Tämä kolmio vastaa ruokalautasmallia.  
 
Liikunta on tärkeä osa diabeteksen ennaltaeh-
käisyä ja hoitoa. Liikunnan avulla kudosten ai-
neenvaihdunta pysyy vireänä. Lisäksi liikunta 
kuormittaa kehon rakenteita suotuisasti. Ke-
homme rakenteet tarvitsevat mekaanista kuor-
mitusta voidakseen hyvin.  Liikunnan on todettu 
olevan fyysisesti hyödyllistä, mutta myös henki-
selle terveydelle tärkeää. Terveyttä edistävä 
liikunta on ensinnäkin luonteeltaan kohtuullista.  
Sen tarkoitus ei ole ylikuormittaa kehoa vaan 
ylläpitää toiminta- ja suorituskykyä.  Toiseksi, 
terveyttä edistävä liikunta on säännöllistä.  Op-
timaaliset terveysvaikutukset saavutetaan päi-
vittäiseen aktiivisuuteen panostamalla. Kolman-
neksi, terveyttä edistävä liikunta on kokonais-
valtaista. Terveyttä edistävä liikunta huomioi 

kaikki fyysisen kunnon osa-alueet. Terveyslii-
kunnalle on olemassa viralliset suositukset.  Se-
niori-iässä liikuntasuositukset ovat hieman ma-
talammat kuin nuoremmilla ikäluokilla. Kestä-
vyyskuntoa kehittävää liikuntaa ovat mm. pyö-
räily, raskaat koti- ja pihatyöt ja hyötyliikunta.  
Lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävää liikuntaa 
ovat mm. kuntosali ja tanssi. Tasapainoa ja ke-
honhallintaa tulisi harjoittaa päivittäin. Tasapai-
noa ja kehonhallintaa voi harjoitella mm. tasa-
painolaudoilla tai yhdellä jalalla seisonnalla. 
 
Uni on myös tärkeä osa hyvinvointia. Ihmisen 
tulisi nukkua vähintään 6h yössä. Päiväunia 
unettoman yön jälkeen saisi ottaa korkeintaan 
20 minuuttia. Olisi hyvä ulkoilla kevyesti. Ren-
toutuneet lihakset helpottavat unen saantia. 
Hyvää unta edesauttavat hyvä unihygienia ku-
ten viileä huone ja raitis huoneilma. On hyvä 
muistaa myös, että tietokoneen käyttö juuri en-
nen nukkumaanmenoa voi vaikuttaa yöunta 
heikentävästi.  
 
Luennossa huomio kiinnittyi myös tupakoinnin 
ja alkoholin terveydellisiin vaikutuksiin. Tupa-
koinnilla on tutkitusti kielteisiä vaikutuksia koko 
kehoon. Mikäli alkoholia nauttii ennen nukku-
maanmenoa, sillä on yöunta heikentävä vaiku-
tus ja yönaikainen verensokeri saattaa diabeeti-
kolla laskea liian matalalle tasolle. 
 
Hyvinvointi on siis monen tekijän yhteissumma.  
Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että uni on kai-
kista hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä se tär-
kein tekijä, koska hyvien yöunien jälkeen riittää 
virkeyttä vaalia terveellisiä ruokailu- ja liikunta- 
tottumuksia.  

 
Teksti ja kuva: Johanna Rasi 

 
Studia generalia on maksuton ja kaikille avoin 
luentosarja, jota järjestämme yhteistyössä Tu-
run kaupunginkirjaston ja Turun yliopiston kans-
sa. Ti 17.4. kuntoutumisen asiantuntija VTT Rai-
ner Grönlund luennoi aiheesta ”Luonto kun-
touttaa ja lisää hyvinvointia”. 

Ehkäise diabetesta elintavoilla 
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Osastofarmaseutti Susanna Lauroma piti mie-
lenkiintoisen luennon ikääntyneiden lääkehoi-
dosta Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksessa 
24.1.2018. Väestö ikääntyy, joten myös lääkkei-
den käyttö ja monilääkitys lisääntyvät. 
 
Monilääkityksellä tarkoitetaan yleensä viiden 
tai useamman lääkkeen samanaikaista käyttöä. 
Nykyisin lääkkeiden määrä ei ole olennaista, 
vaan pyritään hallittuun lääkehoitoon. Hallitse-
maton monilääkitys voi johtaa mm. hallitse-
mattomiin yhteisvaikutuksiin. Vaikeasti toteu-
tettavat lääkehoidot saattavat myös heikentää 
hoitoon sitoutumista. Iäkkään lääkehoitoon 
osallistuu useita terveydenhoidon ammattilaisia 
ja hoitoyksiköitä. Ongelmana onkin, että onko 
kaikilla ajantasainen tieto lääkityksestä ja kenel-
lä on kokonaisvastuu. Iäkästä ei voi lääkitä sa-
malla tavalla kuin perustervettä aikuista. Miksi 
sitten ei?  
 
Ikääntymiseen liittyy paljon elimistön muutok-
sia. Tästä seuraa, että lääkeaineiden poistumi-
nen elimistöstä hidastuu. Iäkkäiden hoidossa 
tuleekin huomioida erityisesti heikentynyt mu-
nuaistoiminta. Keskushermoston herkkyys li-
sääntyy, jolloin lääkkeiden vaikutus ja haitat 
voivat olla voimakkaammat.  
 
Kaikilla lääkkeillä on mahdollisia haittoja. Jotkut 
haitat ovat ohimeneviä. Lääkkeillä on myös yh-
teisvaikutuksia. Iäkkään lääkitys onkin aina 
kompromissi. Lääkityksen lopettamisessa on 
hyvä pitää mielessä, että tarvittaessa käytettä-
vät lääkkeet voi yleensä lopettaa kerralla ja 
säännöllisesti käytetyt lääkkeet vain lääkärin 
luvalla ja ohjeilla. 
 
Lääkkeen ottamisesta olisi hyvä muistaa, että 
imeytyminen on lähes aina nopeinta ja tehok-
kainta jos lääke otetaan tyhjään vatsaan. Yleen-

sä lääke olisi suosi-
teltavinta ottaa ve-
den kanssa. Lääk-
keen ottaminen ja 
ruokailutilanne olisi 
hyvä erottaa toisis-
taan. Tabletin murs-
kaaminen ja kapse-
lin avaaminen on 
mietittävä erikseen 
joka lääkkeen koh-
dalla.  
 
Entero- ja depottabletit otetaan aina tyhjään 
vatsaan 30 min ennen ruokaa tai n. 2h ruoan 
jälkeen, rautavalmisteet yleensä aina tyhjään 
vatsaan, tyroksiini ensimmäisenä aamulla tyh-
jään vatsaan, kolesterolilääkkeet illalla, muisti-
lääkkeet aamulla ja unilääkkeitä ei pidä ottaa 
klo 24 jälkeen. Lääkkeillä ja ravinnolla on yhteis-
vaikutuksia. Mm. Levodopa ja rauta eivät sovi 
yhteen. Myös luontaistuotteiden yhteisvaiku-
tuksesta lääkityksen kanssa on syytä ottaa sel-
vää. Marevan-potilaille ei suositella mitään 
luontaistuotteita. Itsehoitolääkkeetkään eivät 
ole kaikki turvallisia. Tärkeintä on tietää sopi-
vuus muiden käytössä olevien lääkkeiden kans-
sa. Kannattaakin kysyä neuvoa apteekin far-
maseutilta itsehoitolääkkeiden sopivuudesta.   
 
Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee lääke-
hoidon arviointia kerran vuodessa. Ajan tasalla 
oleva lääkelista on hyvä pitää aina mukana.  
Lääkkeiden säilytyksestä on hyvä muistaa seu-
raavaa: ne säilytetään omissa paketeissaan kaa-
pissa. Niitä ei pidä säilyttää pöydällä, koska siinä 
ne altistuvat valolle. Kylmäsäilytettävät lääkkeet 
säilytetään jääkaapissa. Vanhentuneet tai käy-
töstä poistuneet lääkkeet viedään apteekkiin.  

Teksti ja kuva: Johanna Rasi 

Kaikille avoin ja maksuton pelikerho kokoontuu yhdistyksen toimistolla  
perjantaisin kello 10-11.30.  

Tervetuloa mukaan lauta– ja korttipelien pariin! 

Ikääntyneiden lääkehoito 
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Testamentin voi tehdä monella tapaa ja siihen 
voi sisällyttää erilaisia määräyksiä, joilla on toi-
sistaan poikkeavia oikeusvaikutuksia omaisuu-
den jakautumiseen testamentin tekijän kuole-
man jälkeen. Tässä kirjoituksessa on mahdollis-
ta esitellä pääpiirteittäin muutama yleisin testa-
menttimääräystyyppi ja ehkäpä keskeisimmät 
testamentin laadinnassa huomioon otettavat 
”rajoitukset”, joilla voi olla vaikutusta 
omaisuuden jakautumiseen testa-
mentin sisällöstä riippumatta. 
 

Täysi omistusoikeustestamentti antaa 
saajalleen rajoittamattoman omistus-
oikeuden sillä saatuun omaisuuteen. 
Tämä tarkoittaa, että saaja voi 
käyttää omaisuutta hyväkseen kaikilla 
mahdollisilla tavoilla ja myös testa-
mentata saamansa omaisuuden edel-
leen.  
 

Rajoitettu omistusoikeustestamentti antaa sen 
saajalle omistusoikeuden omaisuuteen, mutta 

ei mahdollista omaisuuden testamenttaamista 
edelleen. Rajoitetulla omistusoikeustestamen-
tilla määrätään, että omaisuus menee 
”ensisaajalle”, jonka kuoltua se siirtyy toissijai-
selle saajalle. Tällä tavalla testamentin tekijä voi 
esimerkiksi määrätä, että omaisuus menee en-
sin leskelle ja sen jälkeen puolisoiden lapsille.   
 

Käyttö- tai hallintaoikeustestamentti 
antaa saajalle oikeuden hallita testa-
mentilla saatua omaisuutta tai/ja 
nauttia sen tuotosta. Tämä testa-
menttimääräys johtaa siis siihen, että 
omaisuuden omistus ja hallinta ovat 
eriytyneet. Esimerkiksi kesämökki voi-
daan määrätä elinikäisellä hallintaoi-
keudella leskelle, ja omistusoikeudella 
puolisoiden lapsille. Tämä on verotuk-
sellisesti edullista, koska hallintaoikeu-
den arvo on verovapaa, mutta sen las-
kennallinen arvo samalla pienentää 
omistusoikeuden saajan perintöveroa. 

Toisaalta hallintaoikeus rasittaa omistajan val-
taa määrätä testamentilla saadusta omaisuu-

Tekisinkö testamentin? 
Osa 2/3: Testamenttimääräyksistä ja niiden rajoituksista 

Jaakko Loponen 1933 – 2017 
 
Yhdistyksemme alkuperäisjäsen Jaakko Loponen on poistunut keskuu-
destamme 28.10.2017. 
 
Jaakko Loponen toimi pyyteettömästi aktiivisena ja aina hyväntuulisena 
yhdistyksemme vapaaehtoisena yli kahdeksan vuoden ajan. Hän teki 
työtä yhdistyksen hyväksi muun muassa kuljetustehtävissä ja kaikessa 
missä tarvittiin kätevää kättä sekä auttavaa otetta. Ainoa, mihin Jaakko 
ei ryhtynyt, oli se, että hän ei tehnyt numeroa itsestään. 
 
 
Kiitollisin ja kunnioittavin mielin ystäväämme muistaen, 
 
Ilmanen Ritva, Järvinen Arja, Kankare Pirkko, Koivikko Anneli, Mäkiö Tuula, Oldenburg-Tiitto Jen-
ny, Salomaa Sirkku, Sjöroos Aili, Sorsimo Anita ja Virta Anneli. 
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desta hallintaoikeuden saajan elinaikana. 
 

Avio-oikeuden poissulkeva määräys on varsin 
yleinen testamenteissa. Tällä määräyksellä tes-
tamentin tekijä voi poissulkea testamentin saa-
jan puolison avio-oikeuden testamentilla saa-
tuun omaisuuteen. Määräyksellä estetään se 
tilanne, että testamentin saaja joutuisi luovutta-
maan testamentilla saatua omaisuutta tasinko-
na esimerkiksi avioeronsa yhteydessä ja omai-
suus voisi siirtyä ”väärään sukuun”. 
 

Testamentin tekijän tahto ei voi aina toteutua 
täysimääräisesti. Vainajan rintaperillisillä eli 
suoraan alenevassa polvessa olevilla jälkeläisillä 
(lapset, lapsenlapset ja niin edelleen) on ni-
mittäin oikeus lakiosaan testamentin määräyk-
sistä riippumatta. Lakiosa on puolet perintö-
osasta eli siitä, mitä rintaperillinen olisi saanut 
lakimääräisen perimyksen nojalla. Esimerkiksi, 
jos testamentin tekijällä on yksi perillinen, hä-
nen lapsensa, mutta vainaja on testamentannut 
koko omaisuutensa yhdistykselle x, saa lapsi 

puolet vainajan omaisuudesta ja yhdistys x saa 
puolet.  
 

Lisäksi testamenttimääräysten toteutumiseen 
vaikuttaa esimerkiksi se, jos perittävä oli kuol-
lessaan avioliitossa. Avioliitto tuo mukanaan 
erilaisia vaikutuksia, kuten mahdollisen osituk-
sen sekä lesken lähtökohtaisen oikeuden hallita 
kuolinpesää jakamattomana ja oikeuden jäädä 
asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin. Näihin, 
eikä kaikkiin muihin rajoituksiin, ei ole kuiten-
kaan mahdollista tämän kirjoituksen yhteydessä 
tarkemmin mennä. 
 

Olennaista olisi, että testamentin tekijä ymmär-

tää, mihin erilaiset määräykset tosiasiassa joh-

tavat ja mitkä muut seikat vaikuttavat omaisuu-

den jakautumiseen. Testamentti olisikin aina 

hyvä laatia yksilöllisesti ajatuksen ja ajan kans-

sa.  

Teksti: Iida Villman 

Edunvalvontavaltuutus – ikääntymisen ennakointia  

Edunvalvontavaltuutus on kirjallinen edunvalvontavaltakirja, jolla valtuutat etukäteen läheisesi 
huolehtimaan asioistasi, jollet itse syystä tai toisesta pysty. 
 
 

Järjestämme maksuttoman luentotilaisuuden  

”Edunvalvontavaltuutus – ikääntymisen ennakointia”  

keskiviikkona 4.4.2018 kello 13-14.30  Lounatuulet yhteisötalon 

Pihlaja –salissa (Läntinen Pitkäkatu 33, 2. krs, Turku). 

Luennoitsijana on OTM Kaisa Mähkä  

Asianajotoimisto Lindell Oy:stä. 

 
Kahvit ennen tilaisuutta kello 12.30 alkaen 2 € yhdistyksen hy-
väksi. 
 

https://pixabay.com/fi/libra-skaalaa-oikeudenmukaisuus-2754246/
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Mielenterveysongelmat ovat lisääntyvä murhe 
Suomessa. Masennus on yleisin työkyvyttö-
myyseläkkeeseen johtava sairaus. Ikäihmisetkin 
kärsivät lisääntyvissä määrin mielenterveyson-
gelmista. Fyysisen kivun tai muiden oireiden 
ilmaantuessa otetaan yleensä yhteyttä terveys-
keskukseen, mutta masennusoireisiin ei usein 
osata hakea apua. Joskus ei edes tiedetä, mistä 
apua voi saada.  

 
Ikäihmisten 
masennus ja 
ahdistus on 
kasvava, 
mutta usein 
vähätelty on-
gelma. Se kos-
kettaa syvästi 
sekä yksilöä 
itseään että 

tämän lähipiiriä, mutta on myös yhteiskunnalli-
nen ongelma. Moni saattaa ajatella, että iän al-
kaessa painaa ja sairauksien lisääntyessä ma-
sennus kuuluu asiaan. Masennus on kuitenkin 
sairaus jota voi ja tulee hoitaa, eikä se ole nor-
maali osa mitään elämänvaihetta. Varhaisessa 
vaiheessa aloitettu hoito tehoaa usein hyvin. 
Hoitamattomana masennus usein pahenee ja 
rapauttaa pikkuhiljaa toimintakyvyn ja altistaa 
tätä kautta myös somaattisille sairauksille. 
 
Psykoterapeutti ja psykogerontologi Maarit 
Krug kertoo, että tyypillisesti ikäihmisten ma-
sennus alkaa suurien elämänmuutosten yhtey-
dessä. Eläkkeelle siirtyminen, puolison tai jopa 
omien vanhempien kuolema, sekä omat sairau-
det ovat esimerkkejä tilanteista, joissa masen-
nus usein alkaa. Usein oireita ei tunnisteta itse, 
vaan lääkärin vastaanotolle hakeudutaan muis-
ta syistä, kuten kipujen tai muiden somaattisten 
oireiden vuoksi. Masennusta voi olla vaikea 
erottaa muista sairauksista, kuten Alzheimerin 
taudista, joten oikean diagnoosin varmistami-
seksikin varhainen lääkärissä käynti kannattaa. 
 

Masennusoireista kärsivän vanhuksen ensisijai-
nen avun hakeminen tapahtuu terveyskeskuk-
sen kautta. Tilanteen mukaan masennusta hoi-
detaan terveyskeskuksessa tai sairastunut ohja-
taan erikoissairaanhoidon piiriin. Masennus-
lääkkeitä käytetään yleisesti masennuksen hoi-
dossa. Kela ei tarjoa yli 65-vuotiaille kuntoutus-
psykoterapiaa, mutta erikoissairaanhoito voi 
tarjota esimerkiksi lyhytterapiajaksoja masen-
nuksen hoitoon. 
 
Kolmannella sektorilla on merkittävä rooli ikäih-
misten masennuksen ehkäisemisessä ja parane-
misen tukemisessa. Aktiivinen elämäntyyli ja 
sosiaaliset suhteet suojaavat parhaiten masen-
nukselta. Masentunut tai ahdistunut ikäihminen 
voi olla yhteydessä mm. Turun kaupunkilähe-
tyksen Ikätukeen, Lounais-Suomen mielenterve-
ysseuran ylläpitämään Turun kriisikeskukseen 
tai Turun kaupungin Mielenterveys ja päihdetii-
miin. Mielenterveysongelmista kärsivien omai-
sia auttaa FinFami ry. 
 
Mielenterveysongelmiin voi ja kannattaa hakea 
apua. Mielenterveysongelmat eivät kuulu nor-
maaliin vanhenemiseen. Jokaisella on oikeus 
apuun ja arvokkaaseen vanhenemiseen. 
 

Teksti: Santeri Kirsilä 
Kuva: pixabay 

Masennus ei kuulu vanhenemiseen 

 Masennus- tai ahdistusoireista kärsivän 
kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä 
omaan terveyskeskukseen tai yksityiseen 
lääkäriin. 

 Turun kriisikeskus: 
 040 822 3961  (arkisin 10-15) 
 Mielenterveys- ja päihdetiimi: 
 040 708 5905 (arkisin 8:30-15:30) 
 FinFami ry: 
 044 793 0582  (arkisin 10-14) 
 Turun kaupunkilähetys: 

 tukenasi.fi 
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Hammaslääkärit suosittelevat, että hampaat 
pestäisiin kaksi kertaa päivässä pehmeällä ham-
masharjalla käyttäen fluorihammastahnaa.  
Hammaslääkärit suosittelevat sähköham-
masharjan käyttöä nykyään, koska sen pyörivä 
tai liikkuva harjasosa liikkuu paljon nopeammin 
kuin ihmisen käsi täten harjaten yhtä kohtaa 
hampaan pinnasta useamman kerran ja var-
memmin poistaen plakin. Sähköhammasharjo-
jen runko on myös isompi, joten siitä on hel-
pompi pitää kiinni vaikka käsien toiminnoissa 
olisi rajoitteita.  
 
Hampaita pestessä hammasharjojen harjakset 
eivät kuitenkaan ylety hampaiden väliin puhdis-
tamaan sinne jäänyttä likaa. Hampaiden väliin 
jäänyt lika, plakki, ei itsestään lähde sieltä pois 
ja ajan kuluessa kerää sinne lisää plakkia. Plakki 
kovettuu hammaskiveksi syljen ja bakteerien 
vaikutuksesta. Suurin syy pahanhajuiseen hen-
gitykseen on juuri hampaiden pinnoilla kertynyt 
plakki ja hammaskivi. 
 
Hammasta ympäröivä kudos joka kiinnittää 
hampaan leukaluuhun, suojelee hammasta pur-
ressa ja puolustaa suussa olevia mikrobeja vas-
taan on parodontium. Parodontiumin pehmy-
tosa hampaan ympärillä on gingiva eli ien. Vaik-
ka parodontiumissa on monipuoliset puolustus-
systeemit, vajavaisen suuhygienian seuraukse-
na on usein ientulehdus ja parodontiitti. Ientu-
lehduksessa ikenet turpoavat, punoittavat ja 
harjatessa vuotavat verta. Tulehdusta, joka on 
edennyt hampaan ikenen alaisiin kiinnitysku-
doksiin, kutsutaan parodontiitiksi. Parodontiitti 
on sairaus, joka voi tuhota luuta johon hammas 
on kiinnittynyt ja johtaa hampaiden heilumi-
seen ja lopulta niiden irtoamiseen.  
 
Suun terveydenhoidossa säännöllisyys on 
valttia. Hampaiden pesu kaksi kertaa päivässä 
pehmeällä harjalla käyttäen fluorihammastah-
naa ja välien puhdistusta ei voi korostaa tar-
peeksi. Hammaslääkärin säännöllinen hammas- 
ja suun tarkastuksen tärkeys korostuu iän myö-

tä kun tulee sairauksia ja lääkityksiä jotka voivat 
vaikuttaa suun terveyteen.   
 
Hammasvälien puhdistukseen on monia eri väli-
neitä kuten hammaslankaa, hammasväliharjoja 
ja hammastikkuja. Hammaslääkäri tai suuhygie-
nisti osaa auttaa valikoimaan oikeanlaisen, ko-
koisen ja materiaalisen välineen jokaiselle. Ka-
peisiin hammasväleihin käy yleensä lanka tai 
lankain. Hammastikkua käyttäessä tulee käyttää 
vain siihen tarkoitukseen tehtyjä tikkuja, ei siis 
cocktail-tikkuja, mitä usein ravintolassakin on 
pöydissä.  Hammastikun tulee olla kolmikulmai-
nen ja se laitetaan hampaiden väliin niin, että 
leveä kanta tulee ientä vasten. Hammastikkua 
käytetään väliharjojen tavoin eli viedään edes-
takaisin hampaan välissä. 
 
Parodontiitin esiintyes-
sä suussa hammaslää-
käri voi itse hoitaa sitä 
tai lähettää asiakkaan 
suuhygienistille tai eri-
koishammaslääkärille 
joka on erikoistunut 
parodontiitin hoitoon. 
Hammaslääkäri myös 
tarkistaa onko hampais-
sa tai ientaskuissa plak-
kia. 
 
Hampaiden puhdistus näkyvästä ja ikenen alla 
olevasta plakista toteutetaan ultra-äänilaitteella 
tai käsi-instrumenteilla. Parodontiitin hoito voi-
daan tehdä ilman puudutusta tai paikallispuu-
dutusta käyttäen. Joskus tarvitaan kirurgista 
toimenpidettä. Hammaslääkärin parodontiitti-
hoidon jälkeen tärkeää on oma jälkihoito eli hy-
vä suuhygienia. 

 
Teksti:  

Terveydenhoitajaopiskelija, hammashoitaja  
Lena Savander 

Lena suoritti opintoihinsa liittyvän harjoittelunsa  
yhdistyksessä tammi-helmikuussa. 

Väleillä on väliä 
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Helmikuun 12. päivä Oloneuvoksen olohuo-
neessa vieraili ryhmä Instrumentariumin optik-
koja kertomassa yleisimmistä silmäsairauksista, 
joita ikääntyminen tuo tullessaan. Harmaakaihi 
ja silmänpainetauti eli glaukooma olivat keskus-
telun keskipisteessä ja paikallaolijoille tarjottiin 
mahdollisuus myös silmänpainemittaukseen. 
Silmäsairaudet ovat usein 
salakavalia, sillä ne kehitty-
vät aluksi pitkään oireetto-
mina. Tämän vuoksi sään-
nöllinen silmänpaineen 
mittaus ja näöntarkastus 
onkin suositeltavaa. 
 
Harmaakaihissa silmän lins-
sin pinta sumenee aiheutta-
en hämärä- ja kontras-
tinäön heikkenemistä. Myös 
värinäkö ja kasvojentunnis-
tus voivat vaikeutua. Yleensä kaukonäkö heik-
kenee ja silmät häikäistyvät helposti kirkkaassa 
valossa. Näön heikkeneminen tapahtuu usein 
hitaasti, minkä vuoksi sitä on itse vaikea huo-
mata. 
 
Kaihileikkaus on lyhyt rutiinitoimenpide, josta 
toivutaan nopeasti. Turussa hoitoon päästään 
tarvittaessa nykyään jo muutamassa viikossa. 
Alkuvaiheessa olevaa kaihia ei kuitenkaan vielä 
leikata, vaan silmälasit riittävät oireiden lievittä-
miseksi. 
 
Silmänpainetauti puolestaan on häiriö silmän 
kammionesteen kierrossa. Linssin edessä ole-
van etukammion nesteen takaisinvirtaus häi-
riintyy niin, että paine sarveiskalvon ja linssin 
välissä kasvaa. Tällöin linssi painuu taaksepäin 
ja saa aikaan koko silmän paineen kasvamisen, 
joka ajan myötä vaurioittaa näköhermoa ja voi 
pahimmillaan johtaa jopa sokeutumiseen. Näön 
heikkeneminen tapahtuu yleensä hitaasti, joten 

muutoksia on itse vaikea havaita ennen kuin 
tauti on edennyt pitkälle. 
  
Syntyneitä vaurioita on mahdoton korjata, jo-
ten hoito keskittyy alentamaan silmänpainetta 
ja ehkäisemään vaurioiden syntyä. Näön heik-
kenemisen välttämiseksi tärkeintä on taudin 

varhainen havaitseminen ja 
hoidon aloitus. Hoitona suu-
rimmassa osassa tapauksista 
riittävät silmätipat, jotka alen-
tavat silmänpainetta. Usein 
silmänpainetaudin jäljille 
päästään mittaamalla silmän-
paine optikkokäynnin yhtey-
dessä. Vaikka näössä ei olisi 
muuten vikaa, kannattaa sil-
mänpaineita käydä mittautta-
massa säännöllisesti, varsin-
kin jos lähisukulaisista joku 

sairastaa glaukoomaa. 
 
Silmänpainetaudin puhkeamisessa perimällä on 
suuri merkitys, mutta elintavat vaikuttavat 
myös. Tupakointi lisää huimasti riskiä sairastua. 
Muuten terveet elämäntavat, kuten liikunnan 
säännöllinen harrastaminen, voivat auttaa las-
kemaan silmänpainetta. 
 
Myös terveet silmät kaipaavat huolenpitoa. Va-
laistuksessa kannattaa suosia lämmintä valkois-
ta. Tietokonetta ja älypuhelinta kannattaa 
käyttää hyvin valaistussa tilassa, jotta silmät 
eivät rasitu. Jos silmät kuitenkin kuivuvat ja ne 
kirvelevät tai tuntuvat hiekkaisilta tai vain väsy-
neiltä, kannattaa niitä kostuttaa apteekista saa-
tavilla silmätipoilla. Nykyään suomalaisten ra-
vinto on niin monipuolista, että porkkanan syö-
misestä tuskin on näölle hyötyä, mutta musti-
koiden monipuoliset ravintoaineet saattavat 
parantaa silmien kuntoa.  

Teksti: Santeri Kirsilä 

Silmäsairaus on salakavala 

Annelin tuolijumppa aina keskiviikkoisin kello 13-14 Ruusukorttelin liikuntasalissa.  
Tule mukaan! 
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Olipa kerran tiiviisti rakennettu vilkas kauppa-
kaupunki joen rannalla – Suomen ensimmäinen 
pääkaupunki ja samaan aikaan myös maan suu-
rin kaupunki, Turku. Vuonna 1827 kaikki 
muuttui: tulipalo tuhosi lähes koko kaupungin. 
Näihin aikoihin Läntisen Pitkäkadun alue oli vie-
lä maaseutua harvoine tulelta säästyneine taloi-
neen. 
 
Senaatti määräsi Carl Ludvig Engelin laatimaan 
uutta asemakaavaa. ”Ruutukaava”-nimi jäi 
käyttöön v. 1828 hyväksytyn kaavan ulkonäöstä 
johtuen: se kuvasi konkreettisesti tulevan kau-
pungin rakennetta. Kallioiset mäet jätettiin 
suunnitelmassa rakentamatta koska 
”mäkiasutusta pidettiin erityisen palovaarallise-
na”. Näin ollen ilmeisesti Läntisen Pitkäkadulla 
Puolalanpuiston reunan tuli jäädä luonnontilaan 
tai vain kadunvarteen sai rakentaa. 1800-luvun 
puolella kadullemme kohosi jo joitakin uusia 
rakennuksia. 
 
Vv. 1900 – 1920 rakennusjärjestyksen ja asema-
kaavan muutoksilla sallittiin rakentaminen mä-
kien ympärillä. Katumme seutua aina torille asti 
ei oltu katsottu kovinkaan arvostavasti mutta 
Ernst ja Magnus Dahlströmin lahjoittaman Tai-

demuseon valmistuminen Puolalanmäelle v. 
1904 - rankkojen keskustelujen jälkeen -  muutti 
tilannetta. Juutalainen seurakunta kokoontui 
1880-luvulta synagogan valmistumiseen asti 
vuonna 1912 Läntisen Pitkäkadun varrelta vuok-
ratuissa huoneistoissa. Samoin tataarit suosivat 
katua asuinpaikkanaan. 
 
1900-luvun alussa katu otettiin haltuun. Vielä-
kin voidaan nähdä näitä upeita rakennuksia hoi-
dettuina ja asuttuina, esim. Läntinen Pitkäkatu 
14:ssa v. 1910 rakennettu Jugend-tyylinen puu-
talo. Alvar Aallon vuonna 1928 piirtämä 
”standardivuokratalo”, myös Tapani-taloksi kut-
suttu funktionalistinen kerrostalo numerossa 20 
on kuuluisa. Rakennukseen käytettiin Juho Ta-
panin kehittämiä betonielementtejä 
(tapanitiiliä), siitä nimitys. Siinä oli alun perin 34 
asuntoa, pääosin kaksioita, mutta talon keski-
portaaseen sijoittui kahdeksan herrasväen 
asuntoa: kolme huonetta, halli, keittiö ja palveli-
jan huone. Kadun varrella on vielä yksi 1800-
luvulla rakennettu puutalo, takoaidan takana, 
Puolalanpuiston kyljessä. 
 

Teksti: Päivi Eskola 

Läntinen Pitkäkatu 
Turun Seudun Vanhustuki ry:n kotikatu 
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Kadonneen ilon etsinnässä 

Onko ilo kadonnut maailmasta ja tilalle tullut 
pohjaton ikävyys? Hankala kysymys, jonka kans-
sa suuri osa ihmisistä käy päivittäistä surutyö-
tään. Mikään ei tunnu oikeasti hyvältä. Asioilla 
on elämässä vain tapahtuma-arvo. Ilo elämää 
ylläpitävänä voimana tuntuu olevan vain sivu-
roolissa, sekin usein huonosti, jopa ala-
arvoisesti, näyteltynä. Arki ahdistaa, latistaa. 
Tilalle on kuin salaa hiipinyt huoli ja suru. Elämä 
ei maistu ilolta, ei tuoksu riemulta. Ne piipahta-
vat vain näytillä kuin pitääkseen ihmispoloa 
pilkkanaan. 
 
Mistä tunnistaa ”elämän hukka-
kauran taimet?” Yksinkertaistaen, 
kyse on elämänasenteiden ja tottu-
musten tarkistamisesta ja muutta-
misesta. Tarvitseeko meidän tietää 
kaikki maailmassa tapahtuneet pa-
hat asiat ja julmuudet, joihin emme 
yksilöinä voi mitenkään vaikuttaa. 
Jokapäiväisen tiedonvälityksen sa-
nomat kasvattavat pelkoa ja ahdis-
tusta. Jatkuva negatiivisten asioiden 
esilletuonti ei meitä paljoa auta.  
 
Ajantappoviihde niin televisiossa kuin elokuvis-
sakin on rakentunut paljolti negatiivisista asiois-
ta. Kontrastiksi ajateltu paha on saanut pää-
osan. Hyvä on vain statistin osassa. Ilon kylvö-
työn onnistuminen on tuon hukkakauran hä-
vittämistä. Olen ratkaissut edellä mainitun on-
gelman karsimalla pahat pois! En lue ikäviä uuti-
sia tai asioita. Televisio-ohjelmat katson lehdes-
tä ja merkitsen ne ohjelmat, jotka saatan kat-
soa. Saattaapa mennä päiväkin ilman mitään 
katsottavaa. Silloin tunnen olevani minä itse! 
Kysymyksessä ei kuitenkaan ole silmien sulke-
minen maailman hädältä. Periaatteessa jokai-
sella on vastuunsa ihmiskunnan hyvinvoinnista, 
se tulisi olla myös poliittisilla päättäjillä. 
 
Kanssaeläjistä välittäminen tuo iloa ja todellista 
positiivisuutta, niin saajalle kuin antajalle. Las-
ten ja etenkin lastenlasten kanssa seurustelu on 
laajentanut käsitystäni ihmisyydestä. Heidän 

kauttaan on elämääni astunut ilo ja rauha. 
Olemme osana ihmisyyden pitkässä helminau-
hassa. 
 
Näyttää paljolti olevan niin, että ihmisen ajan-
käyttö jakautuu selkeästi työntekoon, kodin- ja 
lastenhoitoon, ruokailuun ja lepoon. Mutta on 
muutakin, oma aika. Se on juuri sitä omaehtois-
ta touhuilua, jossa voi näyttää itselle ja myös 
luonnollisesti toisille ”kuka minä olen!” Usein 
tämä oma minuus on se osa itsestä, josta on 
iloinen ja jota haluaa kehittää. 
 

Taiteen piiristä jokainen voi löytää 
itselle sopivia muotoja. Niiden 
kautta ihminen luo minuuttaan ja 
saa sisältöä elämäänsä. Taiteiden 
merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja 
kehittymiselle on keskeistä; on se 
sitten omaehtoista harrastamista tai 
eri taidemuodoista nauttimista. 
Kirjallisuus on yksi keskeisimmistä 
taidelajeista. Mielestäni se on terve-
yskeskukseen verrattava hyvinvoin-
nin lähde. Kirjat avaavat näkemyksiä 
elämästä ja maailmasta sekä lisäävät 

ymmärrystä. Kirjallisuus on myös ekologista ja 
halpaa matkailua. Ilman kirjoja maailma olisi 
surkea paikka. Älykirjat tuskin tulevat koskaan 
pääsemään samaan asemaan. 
 
Kirjoittaminen on monipuolisesti palkitsevaa 
toimintaa. Kirjoittamalla voi purkaa henkisiä 
patoumia ja löytää itsestään sellaisia puolia, joi-
ta ei tiennyt itsessään olevankaan. Omaelämä-
kertakirjoittaminen on matka sekä omaan sekä 
suvun historiaan; parasta sukututkimusta myös 
lapsille ja lastenlapsille. 
 
Kiitän matkaseurasta ja hymyilen viidesti päi-
vässä peilikuvalleni - johan alkaa vähitellen nau-
rattaa. 

Teksti: Veikko Karskela 

Kirjoittaja osallistui syksyn Kansalaisraatiimme. 

Hänen veistosnäyttelynsä on esillä Ruusukortte-

lin aulassa maaliskuun ajan. 
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Sovimme tapaamisen helmikuun Iloinen Iltapäi-
vä-tilaisuuteen Ruusukortteliin. Eira Tähtinen 
toivotti osallistujat tervetulleeksi. Mieskuoro 
Rafaelin enkelit esitti useita monipuolisesti pu-
huttelevia lauluja. Sen jälkeen Ola Mikola esitti 
George Ots:n lauluja säestäjänään Turun Filhar-
monisen orkesterin kontrabasistina toiminut Ari 
Hakulinen. 
 
Ola Mikola on syntynyt Turussa ja on käynyt 
täällä koulunsa. Laulamisen hän aloitti jo 12-13 
-vuotiaana, laulaen koulun juhlatilaisuuksissa. 
Laulutekniikan koulutusta hän hankki Tuure 
Aran ja Eero Väreen opetuksessa. Laulajanuran-
sa nuorena aloittaneena hän on nähnyt mat-
kansa varrella niin teatterin, tanssilavojen kuin 
kilpailujenkin hohteen. Iskelmämusiikki ja viih-
detilaisuudet veivät mennessään, oman tans-
siorkesterin kanssa oli kysyntää ympäri Varsi-
nais-Suomea, Tampere ja Helsinki mukaan luki-
en aina Ruotsin puolelle asti. 
 
Vuonna 1965 Turun Sanomien järjestämässä 
Ponnahdus-pinnalle kisassa ja iskelmälehden 
laulukilpailuissa v. 1967 hän voitti ykköspokaa-
lit. Turun Teatterin 1970-luvun loiston aikaan 
hän oli mukana kaupunginteatterin vauhdik-
kaassa menossa, jolloin syntyi mm. koko illan 
Musiretti-esitys musikaali- ja operettisävelmiä. 
Montteeri Oy:n tuottamissa Seniorien Suomen 
mestaruuskisassa v. 1998 hän sai voittopokaalin 
lisäksi myös Seniorilaulajien SM- mestari titte-
lin. Hän on voittanut ykköspalkinnot sekä 50- 
että 60-vuotiaiden sarjassa. 
 
Suomen Seniorilaulajissa hän on toiminut tuo-
marina useita vuosia ja Turun Soitannollisen 
kerhon hallituksen jäsenenä. Hän oli mukana 
Soitannollisen kerhon Pihasoittotapahtumissa 
Turku, Kaarina. Seinäjoen tangomarkkinoilla Ola 

oli välillä jo ykkössijalla mutta sijoittui lopulta 
neljänneksi v.1985.   
 
Seniorimestarin tittelin omaava Ola Mikola on 
paljon kokenut. Hän on 
tuomaroinut mm. Pär-
nussa ja Bulgariassa pi-
detyissä laulukilpailuis-
sa. Lauluista kuulijoille 
välittyy varmuus, selke-
ys, lämpö ja pehmeys. 
Moni kuulijoista on nuo-
ruudessaan käynyt hä-
nen keikoillaan tanssi-
paikoilla. 
 
Ulkopuolisille harrastuksille ei aktiivikeikkailuai-
kana juurikaan jäänyt aikaa. Kotona voi rau-
hoittua perheen kanssa. Yhteisenä harrastukse-
na ovat liikunta luonnossa, kävelyretket ja ke-
säisin purjeveneily merellä. Koti sijaitsee Kaks-
kerrassa meren rannalla, siellä riittää tarpeeksi 
kunnostus ja pihatöitä. Musikaalisuus on tullut 
perittynä äidiltä ja osin isovanhemmilta, myös 
hänen vaimonsa Kirsti on pianonsoittaja. 
 
Turun Seudun Vanhustuen tilaisuuksiin Ola Mi-
kola tuli mukaan kaksi vuotta sitten ja kuuluu 
ohjelmatyöryhmään. Yhdessä Eira Tähtisen 
kanssa he suunnittelevat yhdistyksemme tilai-
suuksissa esitettävän musiikin ja muun ohjel-
man sisältöä. Ikääntyneemmän väestön kuuli-
joille esitettävien laulujen tulee sisältää jokin 
tarina, sanoma tai teema tai heidän nuoruuten-
sa aikaisia klassikkoja. Mietinnässä olevaa uutta 
jäämme odottamaan. 

 
Teksti: Terttu Raitanen 

Henkilökuvassa Ola Mikola 

Kevään Iloiset iltapäivät Ruusukorttelin juhlasalissa tiistaina 3.4. ja 8.5. kello 14-15.30.  
Tervetuloa virkistäytymään ohjelman parissa ja nauttimaan iltapäiväkahvit (2 €). 
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Niksinurkka:  
Piimä- ja maitoniksejä 

Sämpylöiden voitelu munalla on yleistä, mutta 
koitapa kerran piimää – tulos yllättää kauniilla 
värillään, houkuttelevalla pinnallaan. 
 
Pillerit, niin lääkkeet kuin ravintolisätkin, on 
helppo niellä jugurtin, viilin tai piimän mukana. 
Liukuvat huomattavan helpolla alas. Tarkista 
kuitenkin nieltävän aineen yhteensopivuus mai-
totuotteiden kanssa. 
 
Homeen kukittamia muovisia kesäkalusteita voi 
melko hyvällä tuloksella puhdistaa piimällä. Jos 
kalujen kunto on jo niin rapautunut ettei piimä 
auta – niin ei paljon muukaan. 
 
Muistan lapsena mustikkareissussa tahraantu-
neen mekkoni joutuneen piimäkylpyyn yli yön. 
Pläkit saivat kyytiä ja mekko pääsi pesun jälkeen 
taas puhtaana muihin rientoihin. 
 
Tummuneet hopealusikat ja vaikkapa korutkin 
voi laittaa likoamaan piimään. Lopuksi kevyt 
harjaus pehmeällä hammas- tai muulla harjalla, 
huuhteluun ja – ta-daa: kiilto ja kirkkaus tulivat 
esiin. 

Jos haluat saada hiukan lisäkiloja, käytä ras-
vattomia maitotuotteita. Tämä oli ennenaikaan 
maataloissa arkipäivää: possut lihotettiin jopilla 
joulukuntoon. Me ihmiset söimme voita, ker-
maa ja täysmaitoa eikä lihavuudesta ollut tie-
toakaan. 
 
Kaikki me olemme syöneet perunamuusia – 
enemmän tai vähemmän mielellämme. Perunat 
yleensä keitetään vedessä, vesi kaadetaan pois, 
potut muussataan ja lisätään maitoa. Vaan täy-
teläisen herkullisen maun saa kun paloitellut 
potut keittää maito-kermaseoksessa johon ne 
kypsinä muussataan. Mausta yrteillä, voilla yms. 
Namskis! 

 
Teksti: Päivi Eskola 

 

Ristikon  
ratkaisut 
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KAIPAATKO KESÄKSI ULKOILUSEURAA? 

TUKIYSTÄVÄTOIMINTA 

 
Haluatko nauttia raittiista ulkoilmasta yhdessä 
ystävän kanssa? 
 
Järjestämme kesäkuukausien (kesä-elokuu) 
ajaksi ulkoiluystävätoimintaa yksin asuville yli 
70-vuotiaille vanhuksille. Vapaaehtoisystävän 
kanssa ulkoillaan ja rupatellaan kuulumiset. Ys-
tävä käy joka toinen viikko ja toiminta on mak-
sutonta. 
 
Ulkoiluystävyys on määräaikaista vapaaehtois-
toimintaa ja päättyy elokuun lopussa, mahdolli-
suus on myös jatkaa toiminnassa kesän jälkeen. 
 
 
 

Jos olet kiinnostunut ulkoiluystävästä tai halu-
at ryhtyä ulkoiluystäväksi, ota yhteyttä Tukiys-

tävätoimintaan  
puh. 045 613 8839/ 

tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi 

Tukiystävätoiminta on maksutonta ystävätoi-
mintaa yksin asuville yli 70 –vuotiaille vanhuk-
sille. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön avustuskeskus STEA. 
 
LISÄTIETOJA Tukiystävätoiminnasta  
puh. 045 613 8839 
www.vanhustuki.fi/tukiystavatoiminta. 

 Tukiystävä käy joka toinen viikko, on juttuka-
veri, tukena ulkoilussa ja apuna asioinnissa. 
  
 Puhelinystävä soittaa sopimuksen mukaises-
ti 2-4 kertaa kuukaudessa ja juttelee arjen asi-
oista sekä muistelee menneitä. 
 
 

Saat perehdytyksen toimintaan ja tapaat muita 
vapaaehtoisiksi aikovia. Kurssi on maksuton 
eikä velvoita toiminnan aloittamiseen.  
 
Ilmoittaudu kurssille puhelimitse 045 613 8839 
tai täyttämällä ilmoittautumislomake 
nettisivuillamme http://vanhustuki-fi.directo.fi/
tukiystavatoiminta/vapaaehtoiset/
koulutukset/.   
 

Kurssiajat keväällä ja kesällä ovat 

 ke 21.3. klo 16.3019.30 
 ke 18.4. klo 13.0016.00 

 ke 16.5. klo 16.3019.30 
 ke 13.6. klo 13.0016.00 
 
Kurssit ovat toimistollamme Lounatuulet Yhtei-
sötalossa (os. Läntinen Pitkäkatu 33, 2. krs). 
 

RYHDY vanhuksen ystäväksi — osallistu YSTÄVÄN PERUSKURSSILLE! 
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TUKIYSTÄVÄTOIMINTA 

Jokapäiväisessä elämässämme tulee useimmi-
ten vietettyä aikaa suunnilleen saman ikäisten 
kanssa. Ystävämmekin ovat yleensä oman 
ikäisiämme, ovathan he tarttuneet mukaamme  
usein jo lapsuusaikojen leikeistä, nuoruuden 
etsikkoajoilta tai viimeistään työympäristöstäm-
me. Onhan meillä tietysti ympärillämme van-
hempamme ja onnellisessa tilanteessa vielä iso-
vanhemmatkin, joihin meillä on suuri ikäero, 
mutta vanhempia ystäviä meillä harvemmin on. 
 
Näinhän on myös usein tilanne, kun vapaaehtoi-
nen etsii itselleen ystävää erilaisten järjestöjen 
kautta. Monesti eläköidyttäessä huomataan, 
että aikaa olisi myös tällaiseen ystävyyssuhtee-
seen ja näin ikääntynyt kohtaa seuraa kaipaa-
van vanhuksen. Mutta kuinka usein nuori ihmi-
nen on halukas ja valmis antamaan aikaansa 
ystävystyäkseen vanhemman ihmisen kanssa? 
 
Anni on 25-vuotias kielitieteen opiskelija yliopis-
tossa. Hänellä on vielä elossa kolme isovanhem-
paa, joihin hänellä on lämpimät välit ja joihin 
myös yhteydenpito on säännöllistä. Kuitenkin 
hänessä heräsi ajatus, että hän voisi toimia va-
paaehtoisena ystävänä jollekin vanhemmalle 
ihmiselle.  Aktiivisesti vapaaehtoistöihin osallis-
tuva ystävä antoi hänelle muutamia vinkkejä ja 
näin Annin tie ystävätoimintaan avautui.  Hän 
osallistui Vanhustuen järjestämälle ystäväkurs-
sille ja sen jälkeen hän saikin oman ystävän, An-
jan.   
 
Anja on vasta runsaat 70 vuotta vanha, mutta 
rajoittuneen liikuntakykynsä vuoksi kotoa pois-
tuminen on hänelle vaivalloista ja sosiaalinen 
elämä on sen myötä kaventunut. Ystävää siis 
todella tarvittiin lievittämään ajoittaista yksinäi-
syyttä. Anni ja Anja löysivät nopeasti yhteisen 
sävelen: juttua on riittänyt ja yhteisiä molempia 
kiinnostavia puheenaiheita löytyy loputtomasti.  

Ystävykset tapaavat kahden viikon välein, 
useimmiten Anjan luona kahvitellen, mutta ke-
sällä on käyty esimerkiksi yhdessä torilla. 
 
Uudenlaista ajanvietettä ystäväpari sai, kun yh-
dessä käytiin Anjalle ostamassa tabletti. Tämä 
oli hänelle aivan uuden opettelua ja samalla hä-
nelle on avautunut koko maailma pienen litteän 
laitteen kautta. Maailma on ihmeitä pullollaan 
ja näistä myös riittää jutunaihetta. Myös uusi 
puhelin hankittiin ja sillä on opeteltu esimerkiksi 
ottamaan kuvia.. 
 
Anjan kanssa on niin helppo puhua kaikesta 
mahdollisesta.  Vaikka näkemyksemme eroavat 
useasti kovastikin toisistaan, pystymme puhu-
maan niistä toista ymmärtäen ja kunnioittaen.  
Omat ajatukseni avartuvat ja ikäeromme antaa 
uusia ulottuvuuksia keskusteluihimme.  Ehdo-
ton luottamus ja rehellisyys ovat tietenkin itses-
täänselvyyksiä.  Tämä kokemus on osoittautu-
nut yllättävän virkistäväksi, ja voin suositella 
tätä lämpimästi kaiken ikäisille. Haluan erityi-
sesti rohkaista nuoria osallistumaan vapaaeh-
toiseen ystävätoimintaan.  Tällaisesta ystävyy-
destä parhaimmassa tapauksessa molemmat 
osapuolet ammentavat voimaa omaan arkipäi-
väänsä. 

Teksti: Maarit Rintala 

Ystävyys ei ikää katso 

https://pixabay.com/fi/el%C3%A4imet-linnut-kissat-kissael%C3%A4in-1782013/
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Kevätretki tiistaina 15.5.2018 
 

Lähdemme matkaan Ruusukorttelista (Puistokatu 11, Turku) kello 9.30. Ensimmäinen retkikoh-
teemme on Kasvihuoneilmiö. 

”KASVIHUONEILMIÖ on ilmiömäinen elämystavaratalo täynnä  
”Hallittua kaaosta ja hillittyä hulluutta"! Omituisuuksien satumaa, joka on nähtävä!  

Tervetuloa Elisan ihmemaahan, josta eivät puutu kanit, kellot eivätkä peilit!” 
Omantahtisen kiertelyn jälkeen jatkamme noin kello 12 matkaa kohti vuonna 1974 perustettua 
Muurlan lasitehdasta. Suomalaiseen muotoiluun tutustumisen ohessa Muurlassa on mahdolli-
suus nauttia omakustanteinen lounas. Takaisin Turussa olemme viimeistään kello 15.30.  
 
Matkan hinta on 12€ jäsenille ja 17€ ei-jäsenille. Hintaan sisältyy bussikuljetus.  
 
Varaa ensin paikkasi soittamalla puh. 044 536 7741, käymällä Vanhustuen toimistolla (avoinna 
ma-ke 9-12 ja to 12-15) tai tilaisuuksissamme. Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on mak-
settu Turun Seudun Vanhustuki ry:n Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25 . Kirjoita vies-
tiksi osallistujan nimi ja kevätretki. Matkan voi maksaa myös yhdistyksen toimistolla tai tilaisuuk-
sissa. Sitovat ilmoittautumiset 4.5. mennessä.  
 
 Retken vetäjinä toimivat Seppo Grönlund ja Eira Tähtinen. 

Turun Seudun Vanhustuki ry järjestää 

Kesäteatterimatka torstaina 12.7. 
 
Lähdemme katsomaan Minna Lindgrenin kirjoittamaa näytelmää 

Ehtoolehdon sankarit Tampereen Pyynikin kesäteatteriin 
Liput ovat kello 14 alkavaan näytökseen (paikat riveiltä 18-19). 
 
Näytös on komedia viisaista vanhuksista hölmössä maailmassa. Teoksessa esiintyy upea kaarti, 
mm. Tuija Piepponen, Eija Vilpas, Mari Turunen, Pirkko Hämäläinen, Puntti Valtonen, Tom Lind-
holm, Lari Halme, Miia Selin ja Ville Majamaa. 
 
Lähdemme matkaan Ruusukorttelista (Puistokatu 11, Turku) kello 10. Pysähdymme menomatkal-
la omakustanteiselle lounaalle. Näytös kestää väliaikoineen 2,5h, joten olemme takaisin Ruusu-
korttelissa noin kello 19.  
 
Matkan hinta on 47€ jäsenille ja 52€ ei-jäsenille. Hintaan sisältyy bussikuljetus ja teatterilippu.  
 
Varaa ensin paikkasi soittamalla puh. 044 536 7741, käymällä Vanhustuen toimistolla (avoinna 
ma-ke 9-12 ja to 12-15) tai tilaisuuksissamme. Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on mak-
settu Turun Seudun Vanhustuki ry:n Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25 . Kirjoita vies-
tiksi osallistujan nimi ja Ehtoolehto. Matkan voi maksaa myös yhdistyksen toimistolla tai tilai-
suuksissa. Sitovat ilmoittautumiset 10.6. mennessä.  

 
Matkavastaavina toimivat Seppo Grönlund ja Katri Lahtivuori. 
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Hyvinvointihetket  
 
Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille yhdistyksen vapaaehtoisille. Ohjaajana fysiotera-
peutti Jenna Walldén TULE-tietokeskuksesta. 
 
Ajankohdat ja teemat:  
 16.4.2018 klo 14.00-15.00 Jalkaterveys  
 15.5.2018 klo 10.00-11.00 Selkäterveys  
Paikka: Lounatuulet yhteisötalon Pihlaja –Sali, Läntinen Pitkäkatu 33, 2.krs. 
 
Hetket sisältävät tietoiskun aiheesta ja toiminnallisen liikuntaosuuden. Mitään erityisiä liikunta-
vaatteita ei tarvita. Mukana myös yhdistyksen työntekijöitä. 

Yhdistyksen vapaaehtoisille 

Yhdistyksen aktiivisten vapaaehtoisten  
Piknik-risteily tiistaina 6.6.2017 

 

Tavataan Viking Linen terminaalissa kello 
8. Matka alkaa yhteisellä meriaamiaisella, 
jonka jälkeen siirrytään Viking Amorellan 
kokoustilaan. Kokoustilassa ohjelmassa 
on mm. toisiimme tutustumista sekä 
shoppinghostin vierailu. Maarianhaminas-
sa vaihdamme laivaa Viking Graceen ja 
paluumatkalla nautitaan yhteinen buffet-
ruokailu sekä Viking Linen edustajan joh-
dolla laivaesittelyä. Takaisin Turussa 
olemme kello 19.50. 

 
Tule kanssamme viettämään mukava päivä aalloilla!   
 
Ilmoittaudu 3.5. mennessä maksamalla 25 € yhdistyksen tilille  FI29 4309 2220 1223 25 . 
Kirjoita viestiksi oma nimesi ja risteily. Matkan hinta sisältää risteilyn ja oheisen ohjelman.  
 
Lisätietoja saat toimistolta puh. 044 536 7741 (avoinna ma-ke klo 9-12 ja to 12-15). 

Ryhdy sinäkin Vanhustuen vapaaehtoiseksi 

Tule kuulemaan toiminnastamme ja  mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena yhdistyksessämme  

yhdistyksen toimistolle kello 13-14 torstaina 

 12.4. tai  

 17.5.  

Infoon osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista. Lisätietoja Marjalta puh. 044 536 7741. 
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LIITY JÄSENEKSI 

Turun Seudun Vanhustuki ry on vuonna 2002 
perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on van-
husten etujen valvonta, hyvinvoinnin edistämi-
nen sekä arvokkaan vanhenemisen turvaami-
nen. 
 
Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on 
poliittisesti sitoutumatonta. Kotipaikkamme on 
Turku ja toiminta-alueemme Turun seutu. 
 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen hen-
kilö tai yhteisö, joka toimii yhdistyksen toiminta
-ajatuksen ja tarkoitusperien hyväksi. 
 
Voit hakea jäsenyyttä: 
 Täyttämällä alla olevan jäsenhakemuslo-

makkeen. Leikkaa se irti ja postita toimis-
tomme osoitteeseen 

 tai soita numeroon 044  536 7741  
 tai ilmoittaudu netin kautta 

www.vanhustuki.fi/jasenyys/ 
 tai sähköpostilla info@vanhustuki.fi. Kir-

joita viestiin jäsenlomakkeessa pyydetyt 
tiedot. 

 
Jäsenyys on kannanotto vanhusten puolesta. 

TERVETULOA MUKAAN ! 
 

Kaikille avointa ja maksutonta toimintaa ovat: 
 Yhdistyksen toimistolla toimivat ryhmät 
 Annelin tuolijumppa Ruusukorttelissa 
 Viihdetilaisuutemme Ruusukorttelissa 
 Luennot (mm. Studia Generalia senioreil-

le) 
 Laulu- ja konserttitilaisuutemme 
 Tukiystävätoimintamme; Stea:n tukema 

Tukiystävätoiminta välittää tuki– ja puhe-
linystäviä kotona asuvien, yli 70-
vuotiaiden yksinäisten seuraksi. 

Tutustuthan tapahtumakalenteriimme! 
 
Jäsenenä voit ryhtyä ryhmänohjaajaksi tai tulla 
mukaan työryhmiimme, joita ovat: 
 Edunvalvontatyöryhmä 
 Ohjelmatyöryhmä 
 Tiedotusryhmä 
 Syke-ryhmä. 
  
Jäsenenä saat 
 Jäsenlehden kotiisi 
 Alennusta yhdistyksen matkoista ja retkis-

tä sekä varainkeruutilaisuuksista 
 Jäsenetuja yhteistyökumppaneiltamme 
 Äänioikeuden yhdistyksen sääntömääräi-

sissä kokouksissa (henkilöjäsenet). 
 

Turun Seudun Vanhustuki ry     Jäsenhakemus 

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku     varsinaiseksi jäseneksi (15 €/vuosi) 
Puh. 044 536 7741, info@vanhustuki.fi, vanhustuki.fi   kannatusjäseneksi (50 €/vuosi) 
 

Etunimet       Sukunimi 

 

Osoite        Postinumero ja -toimipaikka 

 

Puhelin    Sähköposti      Syntymävuosi 

 

Hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n toiminnan tavoitteet 

 

Päivämäärä   Allekirjoitus     Minua kiinnostaa vapaaehtoistoiminta 

 

Jäsenmaksu  maksettu  laskutetaan  Lomakkeen vastaanottaja 
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JÄSENEDUT VUONNA 2018 

ASIANAJOTOIMISTO LINDELL OY 
Brahenkatu 9 A 9, Turku. Puh. 02-251 1004. 
www.asianajotoimistolindell.fi. Testamentin ja 
edunvalvontavaltuutuksen laatiminen -15 %.  
 
ATK-APU SP-SYSTEMS OY 
Juhana Herttuan Puistokatu 3, Turku. puh: 040-
5123906. www.atk-apu.fi. Tietokoneen huolto-
työt, mikrotuki, opetus ja kotikäynnit -15%. Tie-
tokoneet ja tabletit -10% normaalihinnoista. 
 
HOLIDAY CLUB CARIBIA 
Kongressikuja 1, 20540 Turku, puh. 030 687 
4000, hotelsales.caribia@holidayclub.fi. 
Kylpylän käyttö ma – to 9€ / hlö, ei voimassa 
koulujen loma-aikoina (vko 42 ja 52) eikä arki-
pyhinä. Muina aikoina voimassa hinnaston mu-
kaiset hinnat. Kuntosali ja vesijumppa 39€ / 10 
kerran kortti (uusi sarjakortti 8€ korttimaksu). 
 
HANSATORIN APTEEKKI 
http://hansatorinapteekki.fi/ -10% vapaankau-
pan tuotteista. Lisäksi: liittymällä Hyvän Mielen 
Apteekkien kanta-asiakkaaksi Hansatorin ap-
teekista -4% käsikauppalääkkeistä (= ei resepti-
lääkkeistä). 
 
HAUTAUSTOIMISTO PIETÉT 
Eerikinkatu 25, Turku, puh 02-2780760 ja Kiina-
myllynkatu 5, Turku, puh 02-2780777 ja 
Henrikinkatu 2, Naantali, puh 02-
4353126. www.pietet.fi. Arkut ja uurnat –10 %.  
 
INSTRUMENTARIUM PUPILLI 
Eerikinkatu 6, Turku. Puh. 0203 32852, 
www.instru.fi. Voimakkuuksilla olevat silmälasit 
-30%, ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai voi-
massa oleviin kampanjoihin. 

KAUNEUSHOITOLA TIINA HEMANUS 
Yliopistonkatu 31 4.krs,Turku. Puh.02-2502569, 
tiina.pesola[at]gmail.com, 
www.kauneushoitolatiinahemanus.fi  -10% 
alennus kaikista hoidoista.  
 
KUURAPALVELUT OY 
Puh. 010 279 4030. http://
www.kuurapalvelut.fi/ Kotisiivousta -10%.  
 
KÄSITYÖ-KAISA KY 
Hämeenkatu 3 A, Turku. Puh 02-2333937. Ma-
pe klo 9-17. Kaikista tuotteista -10 %.  
 
MUOTITALO MARILYN 
Humalistonkatu 13, Turku. https://
muotitalomarilyn.fi/ Normaalihintaisista nais-
ten vaatteista -20 %.  
 
PARTURI-KAMPAAMO SALON INKERI SAVOLA 
Kaskenkatu 11, Turku. Puh. 02 2500918. 
www.saloninkerisavola.fi Kaikista kampaamo- 
ja parturitöistä -10 %.  
 
RESPECTA OY 
Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku (Neo-sairaalan 
aulassa). Myymälä avoinna ark. 8-17. Puh. 040 
3488 579/asiakaspalvelu.turku@respecta.fi. 
http://www.respecta.fi/. -10 % myymälän val-
mistuotteista. 
 
RUISSALON KYLPYLÄ 
http://www.ruissalospa.fi/ Allasosaston käyttö 
8 €/hlö.  
 
TURUN HUOLTOEXPERTIT 
Jorma Puttonen Työmiehenkatu 1 A, Turku, puh 
02-254 7760. Arkisin klo 9.00–17.00. http://
www.turunhuoltoexpertit.com 
Viihde-elektroniikkalaitteiden korjaustyöt ja 
varaosat sekä kotikäynnit –15% normaalihin-
noista.  

Edut koskevat yhdistyksen jäseniä ja  
edellyttävät mainintaa jäseneduista sekä jäsenkortin esittämistä. 

Jäsenedut vain jäsenkorttia näyttämällä! 

http://www.asianajotoimistolindell.fi/
https://www.atk-apu.fi/
http://hansatorinapteekki.fi/
http://www.pietet.fi/fi
http://www.kauneushoitolatiinahemanus.fi/
http://www.kuurapalvelut.fi/
http://www.kuurapalvelut.fi/
https://muotitalomarilyn.fi/
https://muotitalomarilyn.fi/
http://www.saloninkerisavola.fi/
http://www.respecta.fi/
https://www.ruissalospa.fi/
http://www.turunhuoltoexpertit.com/
http://www.turunhuoltoexpertit.com/
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YHDISTYKSEN KAIKILLE AVOIN TOIMINTA 

Ryhmätoiminta 

Tervetuloa kaikille avoimiin ja maksuttomiin ryhmiimme.  
 
Yhdistyksen toimistolla kokoontuvissa ryhmissä on kahvitarjoilu  
(vapaaehtoinen kahvimaksu). 
 
Tiloihin on esteetön pääsy. Mm. palvelulinja 3 kulkee Läntistä Pitkäkatua pitkin. 

 
ANNELIN TUOLIJUMPPA 
Keskiviikkoisin 10.1.-30.5. kello 13-14 Ruusukorttelin liikuntasalissa. Tule liikkumaan iloiseen 
seuraan omien voimiesi mukaan, omalla vastuulla. Kevätkausi päättyy 31.5.2018. 

 
BINGO 
Kerran kuukaudessa maanantaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (päivät 19.3., 16.4. ja 
14.5.) Peliä ei tarvitse osata etukäteen. 

 
KÄSITYÖKERHO 
Parittomien viikkojen keskiviikkoina 9.5. asti kello 13-15 yhdistyksen toimistolla. Ommellaan, ku-
dotaan ja askarrellaan yhdistyksen materiaaleista lahjoitettavaksi ja myyntiin yhdistyksen hyväk-
si. 

 
PELEJÄ JA PORINAA 
Perjantaisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla. Pelataan lautapelejä ja korttia—voit myös 
tuoda oman pelisi pelattavaksi. Kevätkausi päättyy 25.5. 
 
HUOM: Toukokuussa (4.5., 18.5. ja 25.5.) pelikerho kokoontuu ulkopelien merkeissä Aseman-
puistossa eli Rautatientorin puistoalueella Turun päärautatieaseman edustalla (Läntisen Pitkäka-
dun puolella). Sateen sattuessa kokoonnumme yhdistyksen toimistolla. 

Järjestämme myös kesällä ryhmätoimintaa. Ohjelma varmistuu huhtikuun aikana.  
Seuraathan tapahtumista tiedottamistamme! 

 
Tiedotamme tapahtumistamme: 

 Turun Sanomien menovinkeissä  
 Kuukausittain ilmestyvässä Tapahtumakalenterimme, joka on saatavilla mm. toimistolta, 

Ikäihmisten palvelutori Poijusta ja Ruusukorttelista.  
 Tapahtumamme löytyvät myös kotisivuiltamme www.vanhustuki.fi sekä  

 Kesän menovinkit senioreille –esitteestä, joka ilmestyy  viikolla 22. 
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Tapahtumat ja tilaisuudet 

Ke 21.3. kello 16.30-
19.30 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33, 
2.krs Turku 

YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen ystä-
väksi haluaville. Kurssille osallistuminen ei velvoita tulemaan mu-
kaan toimintaamme. Ilmoittaudu 045 613 8839 tai nettisivuillamme 
www.vanhustuki.fi 

Ti 27.3. kello 14-15 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11, Turku 

HENGELLISTEN LAULUJEN ILTAPÄIVÄ Tervetuloa virittäytymään 
pääsiäiseen. Ola Mikola laulu, Liisa Kouvonen laulu, Hannele Virtala 
kantele, Riikka Marku piano, Eira Tähtinen laulu ja juonto. Maksu-
ton sisäänpääsy. Kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa. 

Ti 3.4. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11, Turku 

ILOINEN ILTAPÄIVÄ Lavakulttuurin merkeissä Tanssia Matti Musta-
järvi Sekahausta, Marja Tuohimaa kertoo lavatanssikulttuurista, Ve-
sa Ranki piano, Carlos Lehtonen laulu, Tero Elomaa kansanmusiikki, 
Eira Tähtinen laulu ja juonto. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2 €. Yh-
teistyössä Ruusukorttelin kanssa. 

Ma 9.4. kello 16.30- 
Lounatuulet Pihlaja-sali 
Läntinen Pitkäkatu 33, 
2.krs Turku 

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS Kokouskutsu on sivulla 9. Hyvä jäsen, 
tervetuloa! Otathan jäsenkorttisi mukaan.  

To 12.4. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33, 
2.krs Turku 

INFO Tule kuulemaan toiminnastamme sekä mahdollisuuksista toi-
mia yhdistyksen vapaaehtoisena. Osallistuminen ei velvoita toimin-
taan mukaan tuloa.  

Ti 8.5. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11, Turku 

ILOINEN ILTAPÄIVÄ Tanssin merkeissä Maahanmuuttajanaiset 
esiintyvät DaidyLadies ja opetuskoti Mustikka, latinomusiikkia Matti 
Kaivonen, Vesa Ranki piano, Eira Tähtinen juonto. Maksuton sisään-
pääsy. Kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa. 

Ti 15.5. 9.30-15.30  
Lähtö ja paluu Ruusu-
kortteli  

RETKI KASVIHUONEILMIÖÖN JA MUURLAAN Varaa paikkasi puh. 
044 536 7741 tai ilmoittaudu mukaan tilaisuuksissamme. Tarkem-
mat tiedot retkestä sivulla 20. 

To 17.5. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33, 
2.krs Turku 

INFO Tule kuulemaan toiminnastamme sekä mahdollisuuksista toi-
mia yhdistyksen vapaaehtoisena. Osallistuminen ei velvoita toimin-
taan mukaan tuloa.  

Ti 5.6. kello 14-15 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11, Turku 

KOULULAULUT Yhteislaulua, Ola Mikola, Eira Tähtinen ja Vesa Ran-
ki piano. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusu-
korttelin kanssa. 

To 12.7. 10-19 
Lähtö ja paluu Ruusu-
kortteli  

TEATTERIMATKA Pyynikin kesäteatteriin Varaa paikkasi puh. 044 
536 7741 tai ilmoittaudu mukaan tilaisuuksissamme. Tarkemmat 
tiedot retkestä sivulla 20. 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
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Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Luennot  

Ma 26.3. kello 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLO-
HUONE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäk. 33, 
2. krs). Senioreihin kohdistavat huijaukset ja 
petokset, Katja Laine. 
 
Ti 4.4. kello 13-15 Lounatuulet Pihlaja-sali 
(Länt.Pitkäk. 33, 2. krs). Edunvalvontavaltuutus 
– ikääntymisen ennakointia OTM Kaisa Mähkä 
Asianajotoimisto Lindell Oy:stä luennoi. Kahvi 
kello 12.30-13 2 €. 
 
Ma 9.4. kello 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLO-
HUONE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäk. 33, 
2. krs) Tule kuulemaan Vanhusneuvoston toi-
minnasta ja keskustelemaan vanhusten asiois-
ta Vanhusneuvoston puheenjohtaja Soili Raita-
sen kanssa. 

Ti 17.4. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA kir-
jaston Studio (Linnakatu 2, Turku). Luonto kun-
touttaa ja lisää hyvinvointia, kuntoutumisen 
asiantuntija VTT Rainer Grönlund luennoi. 

Ma 23.4. kello 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLO-
HUONE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäk. 33, 
2. krs) Liikuntavinkit senioreille kesäksi, Roosa-
Mari Neitola Turun kaupungin liikuntapalvelut. 
 
Ma 7.5. kello 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLO-
HUONE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäk. 33, 
2. krs). Elämää kroonisen sairauden kanssa. 
Voimavarojen etsimistä ja löytämistä. Koke-
musasiantuntija Riikka Finnilä. 
 

Ma 21.5. kello 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLO-
HUONE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäk. 33, 
2. krs) Turku ennen ja nyt. Rauno Lahtisen ku-
vaesitys. 
 

Ti 13.2. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA kir-
jaston Studio (Linnakatu 2, Turku). Kuoleman-
surusta elämäniloon TtT, psykoterapeutti Liisa 
Salmenperä kertoo, miten ponnistautua elä-
mänhaluun ja -iloon läheisen, puolison tai 
omankin sairastumisen jälkeen. 
 

Ma 4.6. kello 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLO-
HUONE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäk. 33, 
2. krs). Tunne arvosi ja vaikuta terveyteesi. Asi-
aa sydänterveydestä, terveydenhoitaja Na-
nette Huovinen Sydänpiiristä. 
 

Kaikki luentomme ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. 
Oloneuvoksen olohuoneella kahvit (vapaaehtoinen kahvimaksu). 

Vanhusneuvosto on Turun kaupungin ja alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen  
yhteistyöelin, joka tarkastelee asioita ikääntyneiden näkökulmasta. Vanhusneuvoston toiminta 

perustuu lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja ikääntyneiden sosiaali- ja  
terveyspalveluista. Tavoitteena on parantaa palvelutarjontaa, joka vastaa vanhusten tarpeita 

kaksikielisessä kaupungissa ja parantaa vanhusväestön selviytymistä ja  
tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnassa. 

 
Lähde: http://www.turku.fi/node/8761 

 
Vanhusneuvoston edustaja Oloneuvoksen olohuoneella 9.4. 
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Hallitus 
Maarit Kulmala, puheenjohta-
ja 
Mirja Kautonen, II varapj 
Katri Lahtivuori 
Minna Löppönen 
Marja Tuohimaa 
Eira Tähtinen 
Laura Viikari 
Varajäsenet: 
Seppo Grönlund 
Raili Koski, I varapj 
 
Edunvalvontaryhmä 
Kulmala Maarit, vastaava 
Eloranta Sini 
Heino Marina 
Järvinen Arja 
Karuneva Nina 
Laakso Pasi 
Rinne Pirjo 

Tuohimaa Marja 
Viikari Laura 
Villman Iida 
 
Ohjelmatyöryhmä 
Tähtinen Eira, vastaava 
Grönlund Seppo 
Huttunen Marja 
Juvonen Jukka 
Karuneva Nina 
Lahtivuori Katri 
Mikola Olavi 
Pöyhönen Teijo 
 
Sykeryhmä 
Yhdistyksen tilaisuuksien kah-
vittajat, arpa- ja tuotemyyjät 
sekä avustajat. 
 
Taloustoimikunta 
Karuneva Nina 

Koski Raili 
Tuohimaa Marja 
 
Tiedotusryhmä 
Lahtivuori Katri, vastaava 
Eskola Päivi 
Karuneva Nina 
Koskinen Henri / Kirsilä Santeri 
Raitanen Terttu 
Rasi Johanna 
Rintala Maarit 
 
Tukiystävätoiminnan johtoryh-
mä 
Kautonen Mirja, vastaava 
Heino Marina 
Karuneva Nina 
Oldenburg-Tiitto Jenny 
Tähtinen Eira 
 

YHDISTYKSEN HALLITUS JA TYÖRYHMÄT 2018 

Yhdistystyöntekijät 
Marja Huttunen / Sirkku Jack 
Puh 044 536 7741 
info@vanhustuki.fi 
 
Assistentti, Tukiystävätoiminta 
Sij. Santeri Kirsilä / Henri Koskinen (opintovapaa 
31.5.2018 asti) 
Puh 045 613 8839 
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi 

Ohjaaja, Tukiystävätoiminta 
Johanna Nummila 
Puh 044 536 7721 
johanna.nummila@vanhustuki.fi 
 
Ohjaaja, Tukiystävätoiminta 
Sonja Vainikka 
Puh 050 597 9751 
ohjaaja@vanhustuki.fi 

Henkilökunta 

Toiminnanjohtaja / tukiystävätoiminnan päällikkö Nina Karuneva 
Puh 045 613 8 840, nina.karuneva@vanhustuki.fi 

Hyvä yhdistyksen jäsen 

Kiinnostaako sinua toiminta yhdistyksen työryhmässä?  

Tule INFOON kuulemaan toiminnasta enemmän tai soita puh. 045 613 8840. 

Jäsenenä voit tulla mukaan yhdistyksen työryhmiin. 
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Turun Seudun Vanhustuki ry 

Lounatuulet Yhteisötalo, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku  
(Toimisto on avoinna ma-ke kello 9-12 ja to kello 12-15). 

 
044 536 7741, info@vanhustuki.fi 

www.vanhustuki.fi 

Elämän iloa ja ystävän tukea 

Hyvä vanhuus -teesi 

 

Kun tulen siihen vaiheeseen elämässäni, että tarvitsen ulkopuolisen apua 
selviytyäkseni arjesta, toivoisin seuraavia asioita: 

 

1. Yksilöllisyyttäni ja itsemääräämisoikeuttani  kunnioitettaisiin. 

2. Perustoimeentuloni olisi turvattu. 

3. Kaikenpuolinen turvallisuuteni olisi taattu. 

4. Halutessani voisin ulkoilla ja vierailla ystävieni luona. 

5. Saisin tarvitsemaani apua ja hyvää hoivaa elämäni loppuun saakka. Avun tarpeen arviointi ja 
avun saanti toteutuisivat viiveettä. 

6. Voisin voimavarojeni rajoissa vielä osallistua ja tehdä jotain hyödyllistä ympäristölleni ja 
kanssaihmisilleni. 

7. Minua ei unohdettaisi, omaisteni ja ystävieni läsnäolo mahdollistettaisiin. 

8. Minua tulee kuulla hoitoani suunniteltaessa. Jos olen laatinut hoitotahdon, sitä tulee nou-
dattaa. 

 

Turun Seudun Vanhustuki ry (hyväksytty kevätkokouksessa 2011) 


