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Yli 75-vuotiaita suo-
malaisia on kolmen-
toista vuoden ku-
luttua, vuonna 2030, 
yli 800 000 Tilastokes-
kuksen laskelmien 
mukaan. Kaikki eivät 
ole tervaskantoja, 
vaan osa sairastuu ja 
tarvitsee apua päi-

vittäisistä toimista selvitäkseen ja jotkut ympäri-
vuorokautistakin hoivaa. Yksinäisyys ja masen-
nus vaivaavat erityisesti yksin jääneitä.  Kun on 
tarpeeksi vaivainen ja sairas, ei enää kykene 
lähtemään kotoaan ihmisten ilmoille. Ei ihme, 
että joka toinen päivä joku vanha ihminen tekee 
itsemurhan. Mitä pitäisi tehdä, että edessä ei 
olisi vanhuus, köyhyys ja kurjuus vaan vanhuus 
ja arvokkuus?  
 
Turun Seudun Vanhustuki ry perustettiin v. 
2002 inhimillisen ja arvokkaan vanhuuden tur-
vaamiseksi. Meitä oli kuusitoista naista, jotka 
olimme nähneet työssämme ja lähipiirissämme 
vanhojen yksinäisyyttä, epätoivoa, turvatto-
muutta ja jopa hyväksikäyttöä. Yhdistyksen en-
simmäinen puheenjohtaja oli emerita professori 
Sirkka-Liisa Kivelä. Yhdistyksen tavoitteena on 
vanhusten hyvinvoinnin edistäminen sekä ar-
vokkaan vanhenemisen turvaaminen ja edun-
valvonta. Halusimme tukea erityisesti vähäva-
raisia yksinäisiä kotonaan asuvia vanhuksia. Toi-
mintamme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on 
sekä poliittisesti että uskonnollisesti sitoutuma-
tonta.  
 
Mietimme, mitä uusi yhdistyksemme voisi teh-
dä. Pienestä aloitimme. Ensimmäiseksi järjes-
timme iloisia tilaisuuksia ja tietoiskuja tärkeistä 
aiheista. Tukiystävätoiminta sai alkunsa, kun 
mietimme, miten voisimme lievittää yksinäisten 
kotona asuvien vanhusten elämää. Edunvalvon-
ta on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Alkuun 

yksittäiset hallituksen jäsenet tuottivat lehdis-
tölle kannanottoja vanhusten etujen turvaami-
seksi. Nykyisin edunvalvontaryhmä tekee selvi-
tyksiä ja laatii medialle ja päättäjille tärkeistä 
asioista tiedotteita ja vaatimuksia. Yhdistyksen 
motoksi valitsimme Elämän iloa ja ystävän tu-
kea. 
 
Nyt meitä on jo 690! Vuonna 2016 järjestimme 
kaikkiaan 162 tilaisuutta, joissa oli yhteensä yli 
5200 osallistujaa. Aktiivisia vapaaehtoisia toi-
minnassamme on noin 150. Vuonna 2016 va-
paaehtoiset ystävät tekivät noin 1460 tukiystä-
väkäyntiä ja soittivat 446 puhelua yksinäisille 
vanhuksille. 
 
Yhteistyöllä saamme enemmän aikaan vanhus-
ten hyväksi. Olemme saaneet kumppaneita 
muista yhdistyksistä ja julkisista toimijoista Tu-
russa, Raisiossa ja Kaarinassa. Keskeistä on van-
huslähtöisyys; vanhusta arvostetaan ja hän saa 
oikea-aikaisesti tarvitsemaansa tekemistä, apua 
ja tukea.  
 
Suurimpia tukijoitamme ovat Turun kaupunki ja 
STEA. Merkittävä osuus toimintamme rahoituk-
sesta tulee myös jäsenmaksuista. Lisäksi työ-
tämme tukevat yksityiset lahjoittajat. Työnteki-
jöitä meillä on tällä hetkellä seitsemän. Huoleh-
dimme myös työntekijöiden ammatillisesta 
osaamisesta ja hyvinvoinnista. Teemme vanhus-
työtä sekä vanhusten elämää tutuksi mm. tar-
joamalla opiskelijoille työharjoittelupaikkoja ja 
opinnäytetyöaiheita. Otamme vastaan myös 
mm. työkokeilijoita tai tukityöllistettyjä. Toimin-
nalla haluamme myös osoittaa tukemme pitkä-
aikaistyöttömien työllistymiseen sekä syrjäyty-
misen ehkäisyyn. 
 
Siunattua joulujuhlaa ja onnellista vuotta 2018! 
 

Pirjo Immonen-Räihä 
Puheenjohtaja, Turun Seudun Vanhustuki ry 

Vuosi 2017 on Turun Seudun Vanhustuki ry:n 15. toimintavuosi.   
Vuoden aikana olemme muistelleet kirjoituksin tätä taivalta.  

Juhlavuoden päättää puheenjohtaja Pirjo Immonen-Räihä. 
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Ikä mielen tiellä pitää 
Ikäihmisten mielenterveys, mielen hyvinvointi ja elämänviisaus 

Psykoterapeutti Maarit Krug piti suurien ikä-
luokkien näkökulmasta ajankohtaisen Studia 
Generalia -luentosarjan luennon ikäihmisten 
mielenterveydestä Turun Kaupunginkirjastossa 
22.11. 2017. Mielen hyvinvointi on ihmisen ylei-
sen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn 
perusta.  Mielenterveys ei kuitenkaan ole pysy-
vä tila, vaan se muovautuu koko elämän ajan. 
Mielen hyvinvointiin vaikuttavat sekä erilaiset 
yksilölliset, sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset 
tekijät kuin myös yhteiskunnan rakenteelliset, 
kulttuurilliset sekä biologiset tekijät.   
 
Yleisimmät mielenterveysongel-
mat ikäihmisillä ovat masennus 
ja ahdistus. Masennuksen oireita 
ovat mm. alavireisyys, ärtynei-
syys, ruokahaluttomuus tai ylei-
nen kiinnostuksen puute. Esimer-
kiksi kuukausien mielihyvän tun-
teen puuttuminen voi kertoa 
ikäihminen olevan masentunut. 
Uniongelmat ovat ikäihmisillä yleisiä. Unetto-
muus ei yleensä itsessään ole sairaus vaan seu-
rausta jostakin kuten esim. stressi, kipu tai ah-
distus. Synkkä mieliala, kuten itsetuhoisuus, 
kertoo jo vakavasta mielenterveysongelmasta, 
jonka vuoksi pitää ottaa yhteyttä lääkäriin. Ta-
valliseen elämään kuuluu myös ahdistusta.  
 
Ahdistus tai hermostuneisuus koetaan reaktio-
na uhkaavaksi koettuun asiaan tai tilanteeseen. 
Ikäihminen voi jännittää esim. kauppaan menoa 
ja sitä, että muistaako esim. pin -koodin. Jos 
muistiongelmat huolestuttavat, kannattaa ottaa 
yhteyttä muistihoitajaan, joka pystyy erotta-
maan sen, onko kyse muistisairaudesta vai ma-
sennuksesta. Liiallinen ahdistus voi lamauttaa.  
 
Masennus ja ahdistus kuuluvat siis myös nor-
maaliin ja tavalliseen elämään. Jos ne pitkittyvät 
tai haittaavat elämää suuresti, pitää hakeutua 
hoitoon. Tällaisia elämään liittyviä tapahtumia 
tai asioita voivat olla esim. yksinäisyys, sairastu-
minen ja eläkkeelle jääminen. Haikeus ja suru 

kuuluvat toisinaan elämään. Surutyö vie aikan-
sa. Jos oireet ovat pitkäaikaisia ja haittaavat elä-
mää, lääkäri voi asettaa diagnoosin, jolloin saa 
ammattiapua. Epäkohtana Suomessa on se, että 
Kela ei myönnä ikäihmisille kuntoutuspsykote-
rapiaa. Kunnan ostopalvelun kautta sitä voi olla 
mahdollista saada. Vanhuuteen ei periaatteessa 
kuulu masennus tai ahdistus sen enempää kuin 
muillekaan ikäryhmille.  
 
Mielenterveyttä kannattaa siis hoitaa. Maarit 
Krugin vinkkejä mielenterveyden itsehoitoon 
ovatkin: Nauti pienistä asioista ja huomaa ne. 

Hemmottele itseäsi silloin tällöin. 
Anna anteeksi itsellesi ja muille.  
Pidä arkirytmisi. Vietä aikaa sinulle 
tärkeiden ihmisten kanssa. Raken-
na sopua ihmisten ja elämän kans-
sa. Päästä irti tarpeettomasta. 
Muistele mukavia. Liiku mieluisin 
tavoin. Lepää ja nuku. Tee asioista 
joista pidät.  Ilmaise tunteitasi ja 

ajatuksiasi. Rentoudu ja rauhoitu välillä.  Kokei-
le joskus jotain uutta.  Salli itsellesi myötätunto. 
Hoida terveyttäsi. Puhu luotettavalle henkilölle 
mieltä painavista asioista. Syö monipuolisesti ja 
terveellisesti. Vaihda kuulumisia ja tapaa ihmi-
siä. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus.  
 
Myös kroonisen kivun kanssa eläminen vai-
kuttaa mielenterveyteen. Sen hoitamiseen käy-
tetään samoja keinoja kuin masennuksen ja ah-
distuksen hoitamisessa.  Mitä annettavaa ikäih-
misellä sitten olisi yhteiskunnassa? Ikäihmisillä 
on elämänviisautta.  Viisaus on arvostettua. Tä-
tä viisautta pitäisi osata hyödyntää yhteiskun-
nassa.  Esim. jokin traumaattinen elämänkoke-
mus voi kääntyä elämänviisaudeksi, kun siitä 
selviää.  Asioiden käsittelynopeus hidastuu 
ikääntyessä, mutta muilla osa-alueilla tapahtuu 
jalostumista.  Jung onkin todennut: ”Elämän 
iltapäivää ei voi elää samalla ohjelmalla kuin 
elämän aamupäivää. ” 

Teksti: Johanna Rasi 
Tiedotusryhmän jäsen 

Kuva: Pixabay 
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Tekisinkö testamentin? 
Osa 1/3: Yleistietoa testamentista 

Testamenttiin liittyy paljon tunnelatauksia, hu-
huja ja mytologiaa. Tässä kolmeosaisessa juttu-
sarjassa avataan noita testamenttiin liittyviä 
merkityksiä ja annetaan testamentin tarkoituk-
sesta sekä keskeisimmistä oikeusvaikutuksista 
ymmärrettävä kuva. Tässä ensimmäisessä osas-
sa kerrotaan yleistietoja testamentista. 
 

Testamentti tarkoittaa kuoleman 
varalle tehtävää asiakirjaa, jonka tarkoituksena 
on vainajan tahdon toteutuminen. Testamentti 
saa oikeusvaikutuksensa vasta tekijänsä kuolles-
sa eli sillä ei ole mitään oikeudellista merkitystä 
henkilön elinaikana. Tämä tarkoittaa, että vaik-
ka henkilö lupaisi testamenttaavansa jotain 
omaisuuttaan toiselle henkilölle, ei testamentin 
edunsaaja pysty vaatimaan tuota omaisuutta 
itselleen testamentin tekijän elinaikana.  
 
Ajatellaan esimerkiksi tilannetta, jossa testa-
mentin tekijä lupaa testamentata lapsenlapsel-
leen arvokkaan taulun, mutta tulee myöhem-
min toisiin aatoksiin ja testamenttaakin taulun 
serkulleen. Lapsenlapsella ei ole aiemmasta lu-
pauksesta huolimatta oikeutta saada taulua te-
kijän kuoleman jälkeen. 
 
Testamentille on lainsäädännössämme asetettu 
muotovaatimuksia. Testamentin tulee olla kir-
jallinen, päivätty, allekirjoitettu ja kahden es-
teettömän henkilön oikeaksi todistama. Lisäksi 
testamentista tulee selkeästi ilmetä, että asia-
kirjan tarkoituksena on tulevan vainajan viimei-
sen tahdon toteutuminen. Muotovaatimuksilla 

halutaan suojata sitä, että testamentti on aito. 
Päivääminen on tärkeää, jotta tiedetään, milloin 
testamentti on tehty. Testamentteja voi laatia 
useita, jolloin pääsääntönä on, että uusin testa-
mentti kumoaa aikaisemmat. 
 
Kahden todistajan on oltava yhtä aikaa läsnä ja 
allekirjoituksillaan todennettava, että kyseessä 
on testamentin tekijän viimeinen tahto ja tekijä 
on heidän käsityksensä mukaan oikeustoimikel-
poinen eli on omasta vapaasta tahdostaan laati-
nut testamentin. Todistajien on tiedettävä, että 
kyseessä on testamentti, mutta heidän ei tarvit-
se tietää testamentin sisältöä. Todistajien es-
teettömyys taas tarkoittaa sitä, että tekijän lä-
hisukulainen tai testamentin saaja ei voi toimia 
todistajana. Muutoin todistaja voi olla kuka ta-
hansa yli 15-vuotias oikeustoimikelpoinen hen-
kilö, esimerkiksi naapuri. 
 
Testamentin voi tehdä omatoimisesti tai am-
mattilaisen avustuksella. Jos testamentin oike-
usvaikutukset tai veroseuraamukset askarrutta-
vat, on suositeltavaa pyytää neuvoa esimerkiksi 
asianajajalta tai perintöoikeuteen erikoistuneel-
ta lakimieheltä.  
 
Testamentin säilytyksestä huolehtiminen on 
myös tärkeää. Jos testamenttia säilytetään asi-
anajotoimiston kassakaapissa, eivätkä omaiset 
tiedä testamentin olemassaolosta, voi testa-
mentti jäädä toimeenpanematta, sillä testa-
mentin laatinut asianajaja ei välttämättä saa 
tietää tekijän kuolemasta. Olisikin hyvä, että 
ainakin joku luotettu henkilö tietäisi, että vaina-
ja on laatinut testamentin. 

 
 

Teksti: Iida Villman  
lakimies, OTM 

Edunvalvontatyöryhmän jäsen 
 
 

Juttusarjan osat kaksi ja kolme ilmestyvät  
seuraavissa Vanhustuen Viesti -lehdissä.  

Kuva: Pixabay 
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Svenskspråkiga tjänster för äldre 
Vanhusten ruotsinkieliset palvelut 

Finland fyller 100 år i år. Vi får vara stolta över 
vårt trygga och jämlika fosterland. Vår befolk-
ning  föråldras i snabb takt, vilket leder till ett 
allt större behov av hjälp inom äldreomsorgen. 
Då man blir äldre, blir också det egna moders-
målet och de egna traditionerna allt viktigare. 
Studier visar, att fast man skulle ha ett inlärt 
andra språk, är det modersmålet som stiger 
fram allt starkare desto äldre man blir. Detta 
blir ännu tydligare ifall man lider av minnes-
problem. Lagen säger att vi alla har rätt till 
vård på vårt eget modersmål. Vid vårdsitu-
ationer eller möten med läkare, är det viktigt 
att man kan uttrycka sig och sina bekymmer 
eller ärenden på eget modersmål. I annat fall 
kan informationen lätt bli bristfällig eller feltol-
kas.  
 
Själv jobbar jag som enhetsansvarig inom Folk-
hälsan, som är en allmännyttig social- och häl-
sovårdsorganisation.  Folkhälsan Välfärd Ab 
som jag jobbar för, har hand om Folkhälsans 
serviceproduktion och arbetar för det goda i 
alla livets skeden. I Åbo erbjuder vi hemtjäns-
ter för äldre på svenska, och minnesrehabilite-
ring för äldre med minnesproblem.  Det är 
också en stor styrka, att det är ofta samma vår-
dare som besöker. Då kan man lättare etablera 
ett lyckat samarbete. Vi samarbetar också med 
Åbo stad för att kunna trygga att alla som vill, 
får vård på sitt eget modersmål.  
 
För att få privat hemvård via Folkhälsan, kan 
man ta kontakt direkt med mig. För att få kom-
munal hemvård, bör man ta kontakt med egna 
hemvårdsdistriktets förman, som tillsammans 
med kunden eller anhöriga funderar över vad 
vårdbehovet är hos kunden. Kontaktuppgifter 
hittar man t.ex. via nätet, eller via växeln i Åbo 
stad.   

Suomi täyttää 100 vuotta tänä vuonna. Saamme 
olla ylpeitä turvallisesta ja tasa-arvoisesta Suo-
mestamme. Väestömme ikääntyy nopeaa tahtia, 
mikä taas johtaa siihen että vanhustenhuolto on 
suureen paineen alla. Ikääntyessä oman äidinkie-
len rooli ja perinteet vahvistuvat. Tutkimukset 
osoittavat, että äidinkieli tulee yhä tärkeäm-
mäksi mitä vanhemmaksi ihminen tulee. Tämä 
konkretisoituu vielä selvemmin jos henkilöllä on 
muistiongelmia. Myöhemmin opittu toinen kieli 
saattaa unohtua kokonaan. Suomen lain 
puitteissa jokaisella on oikeus hoitoon omalla 
äidinkielellään. On tärkeää, että henkilö pääsee 
hoitoon tai esimerkiksi tapaamaan lääkäriä 
omalla kielellään, koska muuten saattaa helposti 
tulla väärinkäsityksiä tai vaikeuksia ymmärtää 
kuulemaansa.  
 
Itse työskentelen yksikönvastaavana Folkhäl-
sanissa, joka on yleishyödyllinen sosiaali- ja ter-
veydenhoitoalan organisaatio. Folkhälsan Väl-
färd jossa minä työskentelen, huolehtii Folkhäl-
sanin palvelutuotannosta ja ajatuksena on tukea 
suomalaisia vauvasta vaariin. Turussa tarjoamme 
ruotsinkielisestä kotipalvelua ja tarjoamme myös 
muistikuntoutusta muistisairaille. Va-
hvuuksiimme kuuluu myös se, että yleensä sama 
hoitaja vierailee asiakkaan luona säännöllisesti, 
ja se on valtava voimavara molemmille osapu-
olille. Teemme myös yhteistyötä Turun 
kaupungin kanssa, jotta voimme yhdessä turvata 
ruotsinkielisen palvelun sitä tarvitseville. Minuun 
voi olla yhteydessä jos on kiinnostunut yksityi-
sestä kotipalvelustamme. Kunnallista kotipal-
velua saadakseen, voi olla yhteydessä oman asu-
inalueensa kotihoidon esimieheen/ohjaajaan, 
joka yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa mi-
ettii palveluiden tarvetta ja kartoittaa tilanteen. 
Yhteystiedot löytyvät muun muassa netistä tai 
soittamalla Turun kaupungin vaihteeseen.  

Tekstit: Janna Lehtimäki 
enhetsansvarig/yksikönvastaava, Folkhälsan Välfärd Ab  

02-5369700 /janna.lehtimaki@folkhalsan.fi 
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Mikä on vanhusneuvosto ja mitä se tekee?  

Tule tapaamaan vanhusneuvoston puheenjohtajaa 
Oloneuvoksen olohuoneelle 9.4.. Soili Raitanen ker-
too vanhusneuvoston toiminnasta ja haluaa kuulla 
myös ikäihmisten toiveista ja tarpeista. 

Vuonna 2013 voimaan tullut ns. vanhuspalvelulaki edel-
lyttää, että kuntien on asetettava ikääntyneen väestön  
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi 
vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.  
 
Vanhusneuvoston lakisääteisiin ja toimintasäännön mukai-
siin tehtäviin kuuluu mm. osallistuminen kaupungin eri toi-
mialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seuran-
taan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyvän väestön hyvin-
voinnin, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäi-
sistä toiminnoista suoriutumisen kannalta taikka ikääntyvän 
väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Vanhusneuvoston 
tehtävänä on myös tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa 
lausuntoja vanhuksia ja ikääntyviä koskevissa asioissa. 
 
Turun vanhusneuvostossa on 13 varsinaista jäsentä ja heillä 
kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Kahdeksan varsinaista sekä varajäsentä näistä edustavat 
eläkeläis- ja vanhusjärjestöjä ja viisi varajäsenineen edustavat kaupungin nimeämiä luottamus-
henkilöitä. Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvoston. 
 
Vanhusneuvosto tekee vuosittain toimintasuunnitelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet.  
Tänä vuonna vanhusneuvosto on mm. päivystänyt Palvelutori Poijussa kerran kuukaudessa  
keskustelemassa ikäihmisten kanssa ja saamiaan kehittämisehdotuksia vanhusneuvosto on vienyt 
eteenpäin. Järjestetyistä suuremmista tilaisuuksista mainittakoon keväällä Ikäihmisten palveluista 
järjestetty kaikille avoin keskustelutilaisuus Alvariumissa. Supersenioriviikko Suomi 100 v.- juhli-
neen järjestettiin yhteistyössä Kaarinan vanhusneuvoston sekä Turun Ammattikorkeakoulun  
sosionomiopiskelijoiden kanssa yhteistyössä. Lisäksi vanhusneuvosto on tavannut kaupungin eri 
toimialojen päättäjiä sekä on antanut lautakuntien pyynnöstä lausuntoja ikäihmisiä koskevissa 
asioissa. 
 
Vuonna 2018 vanhusneuvosto osallistuu eri toimialojen ikäihmisiin liittyvien asioiden suunnitte-
luun ja seurantaan painopisteenään erityisesti kotihoito ja asuminen, joissa valituilla toimintamal-
leilla ja asumisratkaisuilla voidaan vaikuttaa myös yksinäisyyden vähentämiseen. Kansalaisraadin 
julkilausumat vanhusten huolet pidetään mielessä. Ikäihmisten tapaamisia Palvelutori Poijussa 
vanhusneuvosto jatkaa kerran kuukaudessa ja Yhteispalvelupiste Monitorissa kerran kevät- ja 
kerran syyskaudella. Laajemmista yleisötilaisuuksista tulevan vuoden aikana päätökset tullaan 
tekemään tammikuussa. Eläkeläis- ja vanhusjärjestöihin yhteydenpitoa tiivistetään ja toivotaan 
myös ikäihmisten suoraan ottavan yhteyttä vanhusneuvostoon ja kertovan epäkohdista. Vanhus-
neuvosto reagoi ja tekee toimenpiteitä tarpeen mukaan pitkin vuotta. 
 
Hyvää joulun aikaa kaikille lukijoille! 
Pitäkää huolta toisistanne! 
 

Soili Raitanen  

Turun vanhusneuvoston puheenjohtaja 
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Edunvalvontaryhmän terveisiä 

 
Edunvalvontaryhmä on tarttunut huolikyselyn ja raadin nostamien asioiden parissa. Syksyn koko-
uksissa on ollut vieraana Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Päivi Pietari sekä vanhus- 
ja vammaispalveluiden palvelualuejohtaja Sari Ahonen. Keskustelimme heidän kanssaan kotihoi-
dosta, palveluasumisen muodoista, viestinnän ongelmista, palvelusetelikäytännöstä, kuljetuspal-
veluista,.. Jne eli veimme vanhusten viestejä eteenpäin. 
 

Yksi yhdistyksen jo 15 vuotta ajama asia näyttää 
nyt nytkähtävän eteenpäin: joukkoliikennelauta-
kunnalle ehdotetaan ilmaismatkoja rollaattorilla 
matkustaville arkisin klo 9-13! Olemme vuosittain 
esittäneet rollatorin käyttäjille maksuttomia mat-
koja ja viime vuonna lisäsimme ehdotukseen, että 
tämä etu annettaisiin edes aikarajoitetusti. Nyt 
kaikille peukut pystyyn, että tämä ehdotus tulee 
hyväksytyksi! 
 

Ilmaismatkat eivät kuitenkaan ratkaise vanhusten liikkumiseen liittyviä ongelmia. Voi olla, että 
bussipysäkille on liian paljon matkaa. Jotkut tarvitsevat apua jo kotiovelta. Aina kuljetuspalvelua 
ei myönnetä tai korvausten anominen on turhan monimutkainen prosessi.  Näistä liikkumiseen 
liittyvistä ongelmista haluaisimme kuulla teiltä, jotta osaamme nostaa oikeat asiat esille. 
 
 
Yhdistys jatkaa työtä viestinnän parantami-
seksi. Yksi tiedotuskanavamme on tämä lehti. 
Lisäksi jaamme Menovinkit senioreille –
esitettä, jotta jokainen halukas löytäisi miele-
kästä tekemistä päiviinsä. Seuraava Menovin-
kit ilmestyy tammikuun aikana. Myös me py-
rimme tarjoamaan monipuolista toimintaa 
ikäihmisille. Monista ikäihmisten asioista kes-
kustellaan Oloneuvoksen Olohuoneella, jon-
ne voi tulla kuuntelemaan ja kyselemään ku-
ka tahansa päivän teemasta kiinnostunut. 
Alkuvuoden aiheet löytyvät sivulta 24. 
 
 
Digitalisaatio on totta, haluamme tai emme.  
Edunvalvontaryhmä jatkaa niiden, joilla ei ole resursseja mennä mukaan digiaikaan, puolesta pu-
humista. Heille on taattava yhdenvertaiset palvelut. Toisaalta haluamme tukea kaikkia, joilla on 
orastavaa halukkuutta tehdä digiloikka. Tässä tehtävässä tärkeässä roolissa on vanhuslähtöistä 
opastusta antavat tahot. Niistä on saatava tietoa ja olemmekin kutsuneet heidät digi -
messuillemme (ks. 11) esittelemään toimintaansa. Messuilla on myös tietoiskuja ja muita esitteli-
jöitä—unohtamatta messukahveja! 
 

Tavataan Digi messuilla! 

Senioripuhelin 
Ikäihmisten palvelutori tarjoaa ikäihmisille ja hei-
dän omaisilleen sekä läheisilleen ohjausta ja neu-
vontaa erilaisista palveluista sekä terveyden- ja 
hyvinvoinnin edistämisestä. Seniorien palveleva 
puhelin on ensisijainen yhteydenottokeino, kun 
yksin pärjääminen kotona mietityttää. 

Palvelua suomeksi ma-pe 9-15 p. 022626172 
Ja ruotsiksi ma-pe 9-12 p. 0503731037 

 
Palveluohjaajat tekevät tarvittaessa myös palve-
lutarpeen arviointeja kotikäynneillä, sillä se on 
usein paras keino selvittää asiakkaan avuntarve.  
Ikäihmisten palvelutorille voi mennä ilman ajan-
varausta. Palvelu on maksutonta. 
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Sotaorvot keskuudessamme 

Suomen talvi- ja jatkosodissa noin 90 000 sotilasta menetti henkensä, heitä kaipaamaan jäi  
30 000 leskeä ja 55 000 lasta sotaorpoina. Vuosien 2013–2016 aikana kuitenkin ainoastaan yli  
16 000 sotaorpoa rekisteröityi  osa oli jo ehtinyt maallisen vaelluksensa päähän, osa ei ehkä ol-
lut edes tietoinen käynnissä olevasta hausta. 
 
Suomessa on tällä hetkellä 26 sotaorpoyhdistystä. Ne kaikki Vaasassa toimivaa ruotsinkielistä yh-
distystä lukuunottamatta, kuuluvat Kaatuneittein Omaisten Liittoon. 
 
Lounais-Suomen Sotaorvot ry on perustettu vuonna 2001. Jäsenet kokoontuvat säännöllisesti ker-
ran kuussa kahvittelemaan, kertomaan kuulumisia sekä toisinaan kuuntelemaan asiapitoisia esi-
telmiä. Marraskuun kokoontumisessa kuulimme osanottajien runoja ja elämänkohtaloita. Itsenäi-
syyspäivää vietetään aina juhlallisesti. Tänä vuonna Liedon kirkossa saarnasi yhdistyksen jäsen, 
rovasti Terttu-Sisko Meskanen, seurasimme seppeleen ja kukkien laskua sankaripatsaan luona 
sekä joimme juhlakahvit Lieto-hallissa. 
 
Nuutinpäivää vietetään perinteisesti Turun Upseerikerholla hyvän ruuan ja ohjelman parissa. Ensi 
kesänä puolestaan matkataan Ilmajoen musiikkijuhlille Mannerheim-oopperaa katsomaan. Vuo-
sittain järjestetäänkin useita mielenkiintoisia retkiä ja erilaisia tilaisuuksia. Lounais-Suomen sota-
orvot tuntuvat olevan elämässä juurevasti kiinni, kulttuuritietoisia ja aktiivisia, kohtalonsa ylitse 
kasvaneita kansalaisia. 

Teksti ja kuva: Päivi Eskola 
Tiedotusryhmän jäsen 

Kakskerran kaupunginosaviikolle sijoittui sotaorpojen ja kaatuneitten omaisten nostalgiset Suvipäivät Satavan  
Marielundissa. Rankasta sateesta huolimatta runsaasti yli 500 henkeä nautti ulkoilmasta, hyvästä ohjelmasta ja tois-
tensa seurasta. 
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Rentouttavaa ja kipua lievittävää hoitoa 

Päivi Bowie Hoitotiimistä kävi kertomassa Olo-
neuvoksen olohuoneessa 20.11. mielenkiintoi-
sista hoitomuodoista. Perinteisen lääketieteen 
rinnalla on myös monia varteenotettavia keino-
ja rentouttaa kipeytyneitä lihaksia, lievittää ki-
puja tai muuten vain saada hyvää oloa  
aikaiseksi. 
 
Ayurveda on ikivanha intialainen hoitomuoto. 
Hoidot tehdään kevyesti hieromalla lämpimällä 
Frantilassa tuotetuilla yrttiöljyillä.  Liikkeet ovat 
kevyitä, mutta niiden vaikutus on huomattava.  
Moni nukahtaakin hoitopöydälle.  Hoito voidaan 
tehdä pää- ja kasvohoitona, jolloin käsitellään 
pään marmapisteitä. Lopuksi rentoutetaan koko 
keho. 
 
Kokovartalohoidossa määritellään ensin raken-
netyyppi, joita on yhteensä neljä.  Öljy määräy-
tyy kunkin tyypin mukaan ja koko keho käsitel-
lään.  Hoidot tehdään sydämestä poispäin, jol-
loin myös verenkierto paranee ja aineenvaih-
dunta vilkastuu. 
 
Toisena hoitona hän kertoi perinteisestä jäsen-
korjauksesta. Se on kiputilojen ja tuki- ja liikun-

taelinten hoitomuoto, jonka juuret ovat syvällä 
suomalaisessa kansanperinteessä.  Siinä käy-
dään läpi koko keho jalkapohjista kallonrajaan 
saakka ja sen vaikuttavuudesta on saatu hyviä 
tuloksia esimerkiksi selkä-, niskahartiakipu- ja 
jäätyneiden olkapääkipupotilaiden hoidossa.  
Hoito perustuu liikkeeseen, eli jäsenkorjaaja 
liikuttaa raajoja ja näin saadaan aikaan lihaksien 
ja kalvojen avautumista.   
 
Mobilisaatiolla tarkoitetaan nivelten helläva-
raista avaamista kehon omia liikeratoja hyväksi 
käyttäen.  Hoidossa ei tehdä niksautuksia eikä 
minkäänlaista manipulaatiota. Myös tämä hoi-
tomuoto on erittäin rentouttavaa, koska mitään 
ei tehdä kivun kautta vaan kehoa kuunnellen. 
 
Tarkkaavaisena kuunneltiin esitelmää ja ilmeni, 
että moni kuulijoista olikin ollut näitä hoitoja jo 
kokeilemassa.  Apua oli saatu moninaisiin vai-
voihin, esimerkiksi SI-nivelen virheasento oli 
saatu korjatuksi ja näin repivä reisikipu oli lop-
punut saman tien jäsenkorjauksen avulla. 

 
Teksti: Maarit Rintala 
Tiedotusryhmän jäsen 

Oloneuvoksen Olohuone jatkuu vuodenvaihteen jälkeen  
ma 15.1. alkaen parittomien viikkojen maanantaina kello 1314.30.  
Paikkana on tuttuun tapaan Turun Seudun Vanhustuki ry:n toimisto  

(Läntinen Pitkäkatu 33, 2.krs., Turku). 
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Digi-messut 
 

Ti 27.2. kello 14-16 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus  
(Puistokatu 11, Turku) 

 
 
 
 
Tekstiviesti, WhatsApp, netti, sähköposti, sähköinen postilaatikko, facebook,… 
Älykännykkä, tabletti, tietokone,… Tule tutustumaan tietotekniikan maailmaan ja 
tee digiloikka! 
 
Mukana mm. Turussa toimivat ikäihmisiä älylaitteiden käytössä auttavat ja opas-
tavat toimijat. Puheenvuoroja esim. ”Käyttäisinkö tietokonetta”, Helvi 89 vuotta. 
 

Maksuton sisäänpääsy, messukahvit 2 € yhdistyksen hyväksi. 

Tietoa ja tukea älylaitteiden käyttöön 

Seuraavat tahot tarjoavat ikäihmisille maksutonta opastusta netin ja älylaitteiden käytös-
sä: 
 Auralan Setlementti. Vempainkerhoja ja Älytön kapula –ryhmiä eri puolella kaupun-

kia. Lisätiedot ja ilmoittautumiset p. 050 316 7786 tai p. 050 316 7785 tai 050 316 
7712. 

 Lehmusvalkaman Hyvinvointikeskus (Karviaiskatu 7, Turku) ATK- ja kännykänkäytön 
opastusta (esim. laboratorioajanvaraus). Aikavaraus asiakasneuvonnasta puh. 02-
2625020. 

 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus (Puistokatu 11, Turku) Vanhustyön keskusliiton 
SeniorSurf-toiminta: esim. sähköposti, YouTube, Skype, Facebook, google, valkoku-
vien siirto, muokkaus yms. asiat. Ajanvaraus hyvinvointikeskuksen neuvonnasta p. 
02-2626000. Ajanvarauksen yhteydessä toivotaan tietoa missä asiassa kaipaa opas-
tusta. 

 SenioriJelppi (Uudenmaankatu 17, Turku)  Puh. 02 251 3261. Digiapu: Atk-ohjausta 
maanantaisin ja tiistaisin kello 10-14. Myös tablettikursseja. 

 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Ohjausta tietokoneenkäytöstä, puhelimen tai 
television hankintaan ja asennukseen, verkkopankin käyttöön, jne. Ikäihmisten pal-
velutori Poijussa (Humalistonkatu 7b, Turku) arkisin klo 10-12. Opastus toimii jono-
tus periaatteella. Digiavun vapaaehtoinen voi tulla myös opastajaksi kotiisi. 

 Turun pääkirjasto (Linnankatu 2, Turku). Tietotekniikan teemaopastuksia musiikki-
osaston lukusalissa. Lisätietoja p.050 5947235. 

 Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry (Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku). 
Neuvontaa atk- ja mobiiliasioissa ajanvarauksella p. 040 681 4965 tai nettipis-
te@outlook.com. 
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Tukiystävätoiminta on maksutonta ystävätoimintaa yksin asuville yli 70 –vuotiaille vanhuksille. 
Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA. 

 Tukiystävä käy joka toinen viikko, on juttukaveri, tukena ulkoilussa ja apuna asioinnissa. 

 Puhelinystävä soittaa sopimuksen mukaisesti 2-4 kertaa kuukaudessa ja juttelee arjen asioista 
sekä muistelee menneitä. 

 
LISÄTIETOJA Tukiystävätoiminnasta: puh. 045 613 8839, www.vanhustuki.fi/tukiystavatoiminta. 

RYHDY vanhuksen ystäväksi   
osallistu YSTÄVÄN  PERUSKURSSILLE! 

 
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 https://www.vanhustuki.fi/
tukiystavatoiminta/haluatko-vapaaehtoiseksi-
ystavak/.   
 

Ystävän peruskurssi järjestetään keväällä seu-
raavasti: 
 
 Ke 24.1. kello 16.3019.30 

 Ke 21.2. kello 1316 
 Ke 21.3. kello 16.3019.30 

 Ke 18.4. kello 1316 
 
 
Kurssit ovat toimitiloissamme Lounatuulet Yh-
teisötalo, 2. krs, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku. 
Mikäli kurssipäivä ei sinulle sovi, ota yhteyttä! 

Tukiystävätoiminta  
Miehet ja vapaaehtoistoiminta 

Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpe-
dagogiopiskelija Pasi Laakso teki opinnäyte-
työnsä Turun Seudun Vanhustuki ry:n Tukiystä-
vätoiminnasta aiheenaan ”Miehet ystävinä”. 
Työssään hän selvitti, mikä motivoi miehiä va-
paaehtoistoiminnassa, erityisesti yksinäisten 
vapaaehtoisina ystävinä.   
 
Miesten ja naisten välillä on eroja vapaaehtois-
toiminnassa: naiset toimivat enemmän sosiaali- 
ja terveysalan  järjestöissä ja miehet puolestaan 
urheiluseuroissa ja pelastustehtävissä. Miesten 
määrä sosiaali- ja terveysalan vapaaehtoistoi-
minnassa on vähäistä, erityisesti ystävätoimin-
nassa.  
 
Pasi kysyi Tukiystävätoiminnassa mukana olevil-
ta miehiltä, miten he olivat tulleet toimintaan 
mukaan ja mikä heitä motivoi. Useimmiten mu-
kaan oli tultu tuttavan kehotuksesta, eli ystävä-

toiminnasta tietoinen tuttu oli kehottanut lähte-
mään mukaan. Motivoivana tekijänä pidettiin 
hyvin yleisesti sitä, että saa tuottaa hyvää miel-
tä vanhukselle. Lisäksi myös toiminnasta saata-
va oma mielihyvä oli oleellista.  
 
Miehet pitivät tärkeänä sitä, että toiminnassa 
on mukana myös muita miehiä. Toiminta ko-
ettiin sen takia itselle mielekkäämmäksi, ja esi-
merkiksi vapaaehtoisten yhteiset tapaamiset 
olisivat miesten mielestä mukavampia, jos niis-
sä olisi useampia miehiä.  
 

 
Teksti: Henri Koskinen 

 
Pasin opinnäytetyö Miehet ystävinä: Miten 
miehiä motivoidaan vapaaehtoisiksi ystäviksi 
vanhuksille? on luettavissa osoitteessa  
https://www.theseus.fi/handle/10024/135602 
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 Tukiystävätoiminta 
Puhetta mieheltä miehelle 

Naisilla sanotaan useasti olevan paremmat sosi-
aaliset taidot ja  onhan siitä jokaisella kokemus-
ta, miten miehet puhuvat vain asiaa ja naiset 
jaksavat juoruilla tunti tolkulla. Puhelinystäviä 
haettaessa katse on kääntynyt useammin nai-
siin, koska heiltähän jutustelua sujuu kuin luon-
nostaan, väittävät. 
 
Mutta kun tuettava onkin mies, niin onko silloin 
luontevampaa etsiä myös miespuolista tukiystä-
vää?  Ja onko miehillä tosiaan korkeampi kyn-
nys ruveta keskustelemaan ventovieraan ihmi-
sen kanssa? Tässä on kaksi esimerkkiä miehistä, 
jotka ovat rohkeasti ryhtyneet toimeen ja 
aloittaneet puhelinystäväsuhteen. 
 
Eero on 82-vuotias eläkeläinen, joka löysi sano-
malehdestä ilmoituksen, jossa haettiin ystävää 
yksinäiselle. Vaimo oli ollut jo vuosia SPR:n va-
paaehtoisena, josta hänellä oli hyvät kokemuk-
set.  Eero sai Turun Seudun Vanhustuki ry:ltä 
samanikäisen miehen yhteystiedot ja näin alkoi-
vat viikoittaiset puhelut, jotka ovat jatkuneet 
kahden vuoden ajan.  Puheenaiheista ei ole 
puutetta, molemmat ovat maalta lähtöisin ja 
työskennelleet teknisellä alalla.  Siinä sitten vä-
lillä ihmetellään tekniikan kehitystä, muistellaan 
lapsuuden kepposia, muttei unohdeta nykyajan 
ilmiöitäkään. Molemmat ottavat innokkaasti 
osaa keskusteluun ja positiivisuus ja huumori 

ovat heitä yhdistävä tekijä. Eero kannustaakin 
miehiä rohkeasti madaltamaan omaa kynnys-
tään tällaiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen.  
Siitä on molemmille osapuolille iloa.   
 
Aleksi on vasta 20-vuotias opiskelija ja hänen 
silmiinsä osui  puolisen vuotta sitten  yliopiston 
ilmoitustaululla  vastaavanlainen ilmoitus.  
Omat isovanhemmat ovat jo kuolleet ja halu 
tutustua myös vanhempaan sukupolveen olivat 
innostuksena hänen kohdallaan.  Ystäväksi vali-
koitui 90-vuotias mieshenkilö.  Jutunaiheet ei-
vät ole heilläkään loppuneet suuresta ikäerosta 
huolimatta.  Tuettava on aikaansa seuraava ak-
tiivinen vanhus, jonka kanssa voi keskustella 
niin politiikasta, urheilusta kuin vaikkapa tv-
ohjelmista.  Erityisesti muistot hänen lapsuus- 
ja nuoruusajoilta ovat kiinnostavaa kuunnelta-
vaa nykyajan nuorelle.  
 
Aleksi kokee tällaisen toiminnan  tärkeäksi ja 
yhtenä keinona vähentää vanhusten yksinäi-
syyttä.  Hän kannustaa  myös nuoria ryhtymään 
puhelinystäväksi ikäihmiselle.  Se antaa  
perspektiiviä omaan elämään ja sisältöä tuetta-
van monesti kovin yksinäiseenkin elämään.  
 

 
Teksti: Maarit Rintala 

Kuva: Pixabay 
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Muotia ja iloista mieltä  
Tanjan Torin muotinäytös 29.10. 

Lokakuun lopussa, syksyn värikylläisyyden muuttuessa graa-
fiseksi selkeäviivaisuudeksi, meitä ikäihmisiä hemmoteltiin 
kauniilla vaatteilla, ilosilmäisillä mannekiineilla ja ihkaoi-
keankokoisilla mahdollisuuksilla löytää jotain itselle sopivaa 
päällepantavaa monenlaiseen tilaisuuteen.  
 
Tanjan Tori, naistenvaatteiden erikoisliike Kalannista, saa-
pui monenikäisen ja -kokoisen mannekiinijoukkonsa kanssa 
esittelemään meille sekä jälkikasvullemme houkuttelevia 
mallivaatteita.  
 
Ihastuttava piirre oli se, että mannekiinien koko vastasi to-
dellista, luonnollista naisenmuotoa ja -kokoa, meikänaista  
ja olihan mukana myös kesäheiniä, hoikkaakin hoikempia 
vaateripustimia. 

 
 

Teksti ja kuvat: Päivi Eskola 
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Ristikon ratkaisu sivulla 17. 
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Kokemuksia harjoittelusta 

Sain viettää 10 viikkoa harjoittelussa Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä. 
Olen tehnyt pääasiassa työtä suorassa kontaktissa asiakkaan kanssa, jo-
ten halusin nyt päästä perehtymään toiminnan suunnitteluun ja toteutta-
miseen organisaatiotasolla. Lisäksi halusin tutustua ikäihmisiin asiakas-
ryhmänä ja saada kokonaiskuvan tälle asiakasryhmälle tuotettavista pal-
veluista Turussa. 

Harjoittelu vastasi tavoitteisiini todella hyvin. Työ on monipuolista: Olin 
mukana järjestämässä tapahtumia, tutustuin yhdistyksen järjestämiin 
kerhoihin ja luentoihin, pääsin mukaan yhteistyöryhmiin ja yhdistyksen 
kokouksiin. Tutustuin myös tukiystävätoimintaan ja pidin ystäville tapaa-
misen sekä tein tukiystävätoiminnalle sidosryhmäkyselyn. Teen yhdistyk-
selle myös opinnäytetyön ja olin mukana järjestämässä siihen liittyvää 
viikon mittaista tapahtumaa, Ikäihmisten kansalaisraatia. 

Työ yhdistyksessä vaatii oma-aloitteisuutta ja halua itse tarttua työtehtä-
viin. Työyhteisöön oli helppo päästä sisään ja työkavereilta sai aina kysyä 
neuvoja ja mielipiteitä. Loistava harjoittelupaikka etenkin pidempiin har-
joitteluihin.       

Jenny Äijälä, Sosionomiopiskelija, Turun AMK 

Yhdistyksen teatterimatka Raumalle  
keskiviikkona 14.2.2018 

Rauman kaupunginteatterin musiikkinäytelmä  
Risto Rytin elämästä 

  
Millainen oli huittislainen lahjakkuus, joka nostettiin nuoren tasaval-
lan johtoon? Millainen oli lakimies, joka todisti ystävänsä Alfred Kor-
delinin murhan? Millainen oli rakastunut Ryti? 
 
Liput ovat kello 14 näytökseen (esitys kestää väliaikoineen 2,5h). Lähdemme matkaan Ruusu-
korttelin pihasta (Puistokatu 11, Turku) kello 12 ja palaamme samaan paikkaan noin kello 18. 
 
Matkan hinta on 32 € jäsenille ja ei-jäsenille 37 € (sis. bussikuljetus ja teatterilippu). 
 
Varaa ensin paikkasi soittamalla puh. 044 536 7741, käymällä Vanhustuen toimistolla tai tilai-
suuksissamme. Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 12.1. mennessä Turun Seu-
dun Vanhustuki ry:n Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25 . Kirjoita viestiksi osallistujan 
nimi ja teatteri. Matkan voi maksaa myös yhdistyksen toimistolla tai tilaisuuksissa. 
 
Matkanjohtajina toimivat Eira Tähtinen ja  Seppo Grönlund puh. 045 1308 208. 

 
Huomioitahan kanssamatkustajat ja käytä tuoksuja maltillisesti. 

Kuva: Päivi Eskola 
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Niksinurkka: monikäyttöinen mäntysuopa 

Metsiemme puu on monipuolinen raaka-aine. 
Sellunkeiton sivutuotteena saatavasta mäntyöl-
jystä keksittiin valmistaa mäntysuopaa (jota 
myös mäntysaippuaksi kutsutaan) vuonna 1913 
Enso-Gutzeitin tehtaalla Kotkassa. Mäntysuopa-
tehdas nousi kaupunkiin seitsemän vuotta myö-
hemmin. 
 
Perinteisesti mäntysuopaa on käytetty mattojen 
pesuun, mutta enää pesuvettä ei johdeta vesis-
töihin – sen hartsihapot ovat haitallisia kaloille. 
Maaperään jouduttuaan mäntysuovan ai-
nesosat hajoavat melko nopeasti. Saunan, kyl-
pyhuoneen kaakeleiden ja uunin puhdistukseen 
mäntysuopa on oivallinen valinta, hirsiseinien-
kin homeen pesuun sitä on käytetty. Pohjaan 
palaneet kattilat saadaan kirkaspohjaisiksi tällä 
ihmeaineella. Käsityöharrastajille mäntysuopa 
on tunnettu aine villan huovutuksessa. 
 
Kirvoja torjuttaessa litraan vettä sekoitetaan 
noin kaksi kahvimitallista mäntysuopaliuosta ja 
suihkutetaan kasvin lehdille. Saman voi tehdä 
sisäkasveille jos niissä näkyy ötököitä.  

Kun aikoinaan asuin puutarhan keskellä ja 
eteen sattui kuiva kesä vesirajoituksineen, ku-
kat eivät olleet moksiskaan kertaalleen jo käyte-
tystä mäntysaippuaisesta kasteluvedestä – 
päinvastoin, ällötykset siirtyivät imemään naa-
purien kasveja... 
 
Muutama ikinuori ystävä on kertonut tuuhean 
ja terveen tukkansa salaisuuden piilevän män-
tysuopapesussa. Lukekaapa joskus shampoonne 
(ks. myös hammastahnan, peseytymiseen ja 
kaikkinaiseen muuhun puhdistukseen tarkoi-
tettujen aineiden) ainesosaluetteloa – yleensä 
toisena heti veden jälkeen on mainittu sodium 
laureth sulfate eli natriumlauryylisulfaatti, joka 
on runsaasti vaahtoava ja puhdistava aine, niin 
tehokas että sitä käytetään teollisena puhdis-
tusaineena. Sen haitallisuudesta ihmiselle kinas-
tellaan ja on vaikeaa saada selkoa onko todellis-
ta pelkoa... 
 
Itse käytän mäntysuopaliuosta mm. käsitiskiai-
neena ja käsisaippuana. Sanotaan että ko. ai-
neen bioenergiakenttä on suuri ja vaikuttaa 
käyttäjäänsä. Myös huuhtelu on helpompaa ei-
kä jäämiä juuri jää pestyyn – mikä/mitä se sitten 
onkin. 

 
 

Teksti: Päivi Eskola 
Kuva: Pixabay 

Elämänviisaus 
 
 

"Paras keino alkaa päivänsä on herätessä  
ajatella, eikö tänä päivänä voisi ainakin  

yhdelle ihmiselle valmistaa iloa.” 
          

    Friedrich Nietzche 
 

 
Anna-Liisa Raunio 

Tiedotusryhmän jäsen 

R
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Syyskokousterveiset 

Syyskokous pidettiin 20.11. Lounatuulet yhtei-
sötalossa. Paikalla oli 35 yhdistyksen jäsentä. 
Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille! 
 
Kokous hyväksyi hallituksen ehdottamat sään-
tömuutokset ja näin esim. kunniajäsenet saivat 
äänioikeuden kokouksissa. Säännöt sekä vuo-
den 2018 toimintasuunnitelma ovat saatavilla 
toimistolta ja luettavissa nettisivuilta. 
 
Syyskokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajak-
si vuodelle 2018 Maarit Kulmalan. Erovuoro-
laisten tilalle saimme hallitukseen Marja Tuohi-
maan ja Katri Lahtivuoren. Marja on myös 
edunvalvontaryhmän jäsen sekä yhdistyksen 

taloustoimikunnassa. Katri toimii ohjelmaryh-
mässä. 
 
Kiitos Pirjo Immonen-Räihälle, joka on toiminut 
hallituksessa koko yhdistyksen olemassaolon 
ajan ja viimeiset yhdeksän vuotta puheenjohta-
jana, sekä vuodesta 2008 hallituksessa toimi-
neelle Pirjo Varvikolle hallituskausista! 
 
Hallitus vuonna 2018 
Puheenjohtaja Kaarit Kulmala 
Varsinaiset jäsenet: Kautonen Mirja, Lahtivuori 
Katri, Löppönen Minna, Tuohimaa Marja, Tähti-
nen Eira ja Viikari Laura 
Varajäsenet: Grönlund Seppo ja Koski Raili. 

Hei, olen Maarit Kulmala ja Turun Seudun Vanhustuen puheenjohtaja 
vuonna 2018. Työelämässä oleva aluetoimitsija, vaimo, äiti ja mamma 
viidelle lapsenlapselle.  
 
Syntynyt olen Jyväskylässä heti 56 yleislakon jälkeen. Lapsuuden olen 
viettänyt Salon seudulla Kiskossa ja tullut Turkuun kouluiässä. Nyt asun 
Laitilassa ja työpaikkani on Turussa eli liikkuvaa sorttia olen. Laitilassa on 
siis koti ja mökki, punainen tupa ja rauhoittava maalaismaisema. Molem-
mat tärkeitä kiinnekohtia tähän kiireiseen elämäntahtiin. 
 
Nykyisessä työssäni Julkisten ja hyvinvointialojen liitossa olen ollut vuodesta 2013 ja ennen sitä 
olin Turun kaupungin Hyvinvointitoimialalla 23 vuotta hoitotyössä. Olen lähihoitaja koulutukselta-
ni ja hoitotyöhön liittyviä koulutuksia on tullut käytyä työn ohessa. Kotihoito Turussa tuli tutuksi 
ja oli mielenkiintoinen, ihmisläheinen työpaikka. Tiimityö antoi tukea haasteellisiin tehtäviin ja 
tiimityötä kehitettiin koko oman työhistoriani ajan kotihoidossa. Työ muuttui paljon luonteeltaan 
tuona aikana jo ajankäytön ja toimintatapojen osalta. Teknologia tuli avuksi ja toisaalta vei aikaa 
itse hoitotyöltä, joka tuntui pahalta tuntien asiakkaiden arkiset tarpeet ja yksinäisyyden.  
 
Turun Seudun Vanhustukeen olen tullut jäseneksi varhaisessa vaiheessa 2000 luvun alussa heti 
perustamisen jälkeen. Edunvalvontaryhmään tulin mukaan 2011 vuonna. Olen toiminut vastaava-
na edunvalvontaryhmässä 2017 vuoden ajan ja hallituksen jäsenenä 2016 vuodesta alkaen. 
 
Innostuneena lähden toteuttamaan Turun Seudun Vanhustuen puheenjohtajan tehtävää. Toivon, 
että pystyn irrottautumaan työstäni niin, että tapaan teitä yhdistysten jäseniä niissä monissa ta-
pahtumissa ja toiminnoissa joita yhdistys järjestää vuoden 2018 aikana. 
 
Rauhallista ja lämmintä joulunaikaa sekä Hyvää Vuotta 2018 kaikille lukijoillemme! 

              
  Terveisin, Maarit   
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Henkilöstö ja harjoittelijat 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n henkilökunta 
toivottaa kaikille hyvää joulua ja 

onnellista uutta vuotta 2018! 

Kuvassa: 
Henri, Rainer, Johanna, Sonja (ylärivi), 
Santeri, Nina, Katariina (alarivi) 
Kuvasta puuttuu yhdistystyöntekijä Marja. 

Työyhteisömme koostuu eri ammattialojen osaajista. Osalla meistä työsuhde on vakinainen ja 

toiset ovat määräaikaisesti työskenteleviä työkokeilijoita, -valmennettavia tai tukityöllistettyjä. 

Lisäksi otamme vastaan opiskelijoita eri oppilaitoksista tarjoten harjoittelu- ja työelämääntutus-

tumispaikkoja. Toiminnallamme pyrimme lisäämme positiivista kuvaa ja kiinnostusta vanhustyö-

hön.  

Neljän vakinaisen työntekijän lisäksi kuluvana vuonna yhdistyksessämme työskenteli kolme hen-

kilöä työkokeilussa tai valmennuksessa ja kolme palkkatuella. Harjoittelujaksonsa meillä suoritti 

kaksi sosionomi– ja yksi yhteisöpedagogiopiskelija. Lisäksi olimme mukana kauppakamarin 

1000nuorta johtajaa –kampanjassa, ja tämän yhteydessä lukiolaisopiskelija kävi tutustumassa 

järjestötyön johtamiseen yhdistyksessämme. Kesäksi saimme OP:n tuella palkattua nuoren kah-

deksi viikoksi kesätöihin. 

Uusi vuosi tuo taas muutoksia henkilöstöön. Rainer Långstedt lähtee joulukuussa uusia tuulia 

kohti — kaihoisin mielin toivotamme hänelle kaikkea hyvää! Tukiystävätoiminnan assistentti Hen-

ri Koskinen on jäämässä opintovapaalle tammikuussa ja hänen sijaisekseen on valittu Santeri Kir-

silä. Santeri on jo aloittanut perehdytysjakson toimistolla. Heti vuoden 2018 tammikuussa saam-

me harjoittelujaksolle terveydenhoitajaopiskelija Lena Savanderin, joka pitää mm. miesten kes-

kustelutilaisuudet sekä tietoiskun hampaidenhoidosta. Toimistolla myös jatkaa moni tuttu kasvo: 

Johanna, Sonja, Katariina, Marja ja Nina. 
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Lounatuulet ry:n Pihlaja-sali täyttyi 31.10. in-
nokkaista yhdistyksen vapaaehtoisista, kun  
SPR:n Jaana Paasonen oli aloittamassa suo-
sittua Auttaja-kurssia, joka on  yksi lukuisista 
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettä-
vistä  tapahtumista.  SPR on pitänyt näitä Autta-
ja-kursseja ympäri maata juhlistaen maamme 
itsenäisyyden juhlavuotta sekä oman toimintan-
sa 140-vuotista taipaletta.  
 
Aluksi saimme tutustua SPR:n laajaan ja moni-
puoliseen toimintaan katsomalla äskettäin päi-
vitetyn esittelyfilmin järjestön eri toimialoista.  
Kaikkihan me järjestön tiedämme, mutta sitten-
kin saatoimme vain hämmästellä missä kaikissa 
yhteyksissä SPR toimii. Mutta sitten mentiinkin 
itse asiaan, yleisö jaettiin neljään eri ryhmään ja 
jokaisella oli itse mahdollisuus harjoitella näitä 
auttajan tärkeitä taitoja. 
 
1. Tajuttoman henkilön siirtäminen kylkiasen-
toon 
Tässä kaikkein tärkeintä oli turvata hengityksen 

esteetön kulkeminen. 
2. Vuotavan haavan sitominen 
Vuoto ranteessa oli saatava tyrehtymään pai-
nesidettä käyttäen ja olkavarteen  sidottava 
kantoliina. 
3. Autettavan suojaaminen kylmältä 
Tässä pisteessä tutustuttiin monikäyttöiseen 
avaruuslakanaan, joka pitää kylmän loitolla. 
4. Vieras esine hengitysteissä 
Napakat iskut lapaluiden väliin tai Heimlichin 
ote kerrattiin teoriassa. 
 
Lisäksi  käytiin vielä läpi erilaisia tietotekniikan 
sovelluksia. SPR:llä on oma mobiilisovellus, jos-
sa on mm. ensiapuohjeet ja ICE-kontaktin lisä-
yksen ohjeet. Jokaisen tulisi  ladata 112-sovellus 
älypuhelimeensa ja pitää  paikannustoiminto 
päällä,  tällöin apu tulee perille nopeammin. 
Mielenkiintoinen ja käytännönläheinen opetus-
tilaisuus.  Ja lopuksi tietenkin juotiin vielä  
kahvit. 

 
Teksti: Maarit Rintala 

Ensiaputaitoja yhdistyksen vapaaehtoisille 

Kansalaisareena ry etsi syksyllä jo neljättä kertaa Vuoden vapaaehtois-
ta. Turun Seudun Vanhustuki ry asetti ehdolle yhdistyksen kunniajäse-
nen ja vapaaehtoisen Anneli Virran (kuvassa). Anneli on monille meistä 
tuttu Ruusukorttelin tilaisuuksista sekä Vanhustuen tuolijumpan vetäjä-
nä. Kaikkiaan kampanja sai 68 ehdokasta ympäri Suomea.  
 
Vuoden vapaaehtoinen valittiin yleisöäänestyksellä, joka oli käynnissä 
lokakuun ajan. Kaikkiaan yleisöääniä annettiin 5640 kpl, ja Anneli sel-
viytyi äänestyksessä 10 kärkeen. Kansalaisareenan asettama raati valit-
si Vuoden vapaaehtoisen kärkikymmenikön joukosta, ja valinta paljastettiin juhlatilaisuudessa 
2.12. Vapaaehtoistoiminnan messuilla Helsingissä. Vuoden vapaaehtoiseksi raati valitsi espoolai-
sen Heidi Furun.  
 
Turun Seudun Vanhustuki ry onnittelee Vuoden vapaaehtoista sekä Annelia hienosta kisasta!  Kii-
tos myös kaikille Annelia äänestäneille! 
 
Kampanjasta voit lukea lisää osoitteesta http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/.  

Anneli Virta mukana  
Vuoden vapaaehtoinen -äänestyksessä 
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Ryhdy sinäkin Vanhustuen vapaaehtoiseksi 

Tule kuulemaan toiminnastamme ja mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena yhdistyksessämme 
INFOON yhdistyksen toimistolle kello 13-14 torstaina  
 11.1. tai  
 15.2. tai  
 15.3.  
Infoon osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista. Lisätietoja Marjalta puh. 044 536 7741. 

Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille yh-
distyksen vapaaehtoisille. Ohjaajana fysioterapeutti 
Jenna Walldén TULE-tietokeskuksesta. 
 
Ajankohdat ja teemat:  
 16.1.2018 klo 10.00-11.00 Tuki- ja liikuntaelimis-

tön terveys kuuluu kaikille 
 12.2.2018 klo 14.00-15.00 Tasapaino 
 13.3.2018 klo 10.00-11.00 Levon merkitys (oma 

jumppa-alusta mukaan rentoutusta varten). 
Paikka: Lounatuulet yhteisötalon Pihlaja –Sali,  
Läntinen Pitkäkatu 33, 2.krs. 
 
Hetket sisältävät tietoiskun aiheesta ja toiminnallisen 
liikuntaosuuden. Mitään erityisiä liikuntavaatteita ei 
tarvita. Mukana myös yhdistyksen työntekijöitä. 
 
Ilmoittaudu mukaan linkistä:  
https://goo.gl/forms/Jtt1bIyfyDSW9tPS2 tai puh. 
044 240 2302 (Lounatuulet tj.). Yhteistyössä Loun-
atuulet yhteisötalo ry:n ja TULE –tietokeskuksen 
kanssa. 

Hyvinvointihetket vapaaehtoisille 

Vapaaehtoisten treffit 

Lähdetään tutustumaan Kunnonkotiin pe 16.3. kello 13-15  (Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu 
8, 20750 Turku, B-sisäänkäynti, opasteet Ruiskadulta). 
 
Ilmoittaudu 8.3. mennessä Marjalle puh. 044 536 7741 tai Henrille 045 613 8839. Paikkoja rajoi-
tetusti. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille yhdistyksen vapaaehtoisille. 
 
Neuvontakeskus Kunnonkoti on vierailukeskus, jossa voit tutustua esteettömän ja turvallisen asu-
misen ratkaisuihin, hyvinvointiteknologiaan, apuvälineisiin ja tuotteisiin. 

https://goo.gl/forms/Jtt1bIyfyDSW9tPS2
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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 po-
liittisesti 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 tai tuo 
toimistollemme 

 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 
 Vanhustuen Viesti -lehden 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. 
Esittämällä jäsenkortin testamentin ja edunval-
vontavaltuutuksen laatiminen -15 %. 
www.asianajotoimistolindell.fi 
 
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, e-mail. hotelsales.caribia@holidayclub.fi. 
Kylpylän käyttö ma – su 9€ (ei voimassa vko 1, 
8, 42, 43 ja 52 eikä arkipyhinä). Kuntosali ja ve-
sijumppa 39€ /10 kerran kortti (uudesta sarja-
kortista 8€ korttimaksu). Voimassa 31.12.2018 
asti.  
 
HANSATORIN APTEEKKI 
-10% vapaankaupan tuotteista Hansatorin ap-
teekissa. Lisäksi liittymällä Hyvän Mielen Ap-
teekkien kanta-asiakkaaksi saa 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. Ar-
kut ja uurnat –10 %. www.pietet.fi 
 
KAUNEUSHOITOLA TIINA HEMANUS 
Yliopistonkatu 31 4.krs,Turku. Puh.02-2502569/
tiina.pesola@gmail.com. -10% alennus kaikista 
hoidoista, esim. jalkahoito 40€. Hinnasto 
osoitteessa kauneushoitolatiinahemanus.fi 

KUURAPALVELUT OY 
Kotisiivousta -10% alennuksella vuonna 2018. 
Puh. 010 279 4030. 
 
KÄSITYÖ-KAISA KY 
Hämeenkatu 3 A, Turku. Puh 02-2333937. 
Avoinna ma-pe klo 9-17. Kaikista tuotteista 
alennusta 10 %.  
 
MUOTITALO MARILYN 
Humalistonkatu 13, Turku. Normaalihintaisista 
naisten vaatteista 20 % alennus.  
 
PARTURI-KAMPAAMO SALON INKERI SAVOLA 
Kaskenkatu 11, Turku. Puh. 02 2500918. 
www.saloninkerisavola.fi. Kaikista kampaamo- 
ja parturitöistä -10 % jäsenkortilla.  
 
RESPECTA OY 
Joukahaisenkatu 6, Turku (Neo-sairaalan aulas-
sa). Myymälä avoinna ark. 8-17. Puh. 040 3488 
579. asiakaspalvelu.turku@respecta.fi. http://
www.respecta.fi/. 10 % alennus myymälän val-
mistuotteista. 
 
RUISSALON KYLPYLÄ 
Allasosaston käyttö 8 €/hlö.  
http://www.ruissalospa.fi/ 
 
TURUN HUOLTOEXPERTIT 
Jorma Puttonen Työmiehenkatu 1 A, Turku, puh 
02-254 7760. Avoinna arkisin klo 9.00–17.00. 
Korjaamme digiboxit, tv:t sekä muut viihde-
elektroniikkalaitteet. Korjaustyöt, varaosat  
-15% normaalihinnoista sekä kotikäynnit –15% 
normaalihinnoista.  http://
www.turunhuoltoexpertit.com 

Edut koskevat yhdistyksen jäseniä ja  
edellyttävät mainintaa jäseneduista sekä  

aina myös  jäsenkortin esittämistä. 

http://www.asianajotoimistolindell.fi/
mailto:hotelsales.caribia@holidayclub.fi
http://www.kauneushoitolatiinahemanus.fi/
http://www.saloninkerisavola.fi/
http://www.respecta.fi/
http://www.respecta.fi/
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YHDISTYKSEN KAIKILLE AVOIN TOIMINTA  

Luennot  

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Ti 2.1. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA kir-
jaston Studio (Linnakatu 2, Turku). Asiaa diabe-
teksestä. 
 
Ma 15.1. kello 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLO-
HUONE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäk. 33, 
2. krs) Iloa ja liikettä uuteen vuoteen, mukana 
muistojen kapsäkki. Sadun terveyspalvelut se-
kä Lempeä hoiva ja kuntoutus esittelevät toi-
mintaansa.  
 
Ke 24.1. kello 14-15.30  Lehmusvalkaman hy-

vinvointikeskus (Karviaskatu 7, Turku). Ikäänty-

neiden lääkehoito, farmaseutti Susanna Lauro-

ma. 

 
Ma 29.1. kello 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLO-
HUONE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäk. 33, 
2. krs) Tuetut lomat. Lounais-Suomen loma ja 
virkistys ja Solarislomat esittelevät lomailuvaih-
toehtoja. 

Ma 5.2. kello 13-14.30 Vanhustuen toimisto 
(Länt.Pitkäk. 33, 2. krs) Huolehdi hampaistasi - 
suojaa terveyttäsi. Miksi suun terveys on tärke-
ää? Miten hoidan suuni terveyttä?  
 
Ma 12.2. kello 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLO-
HUONE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäk. 33, 

2. krs) . Asiaa silmäsairauksista sekä toiminnalli-
sen näön parantamisesta. Halukkaille silmä-
paineenmittaus. Optikko Katriina Hermelin, 
Instrumentarium. 
 
Ti 13.2. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA kir-
jaston Studio (Linnakatu 2, Turku). Yksinäisyys, 
Pirkko Routasalo. 
 
Ma 26.2. kello 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLO-
HUONE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäk. 33, 
2. krs) Kohti Kalevalan päivää. Mari Säilä, Tu-
run seudun Kalevalaiset. 
 
Ma 12.3. kello 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLO-
HUONE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäk. 33, 
2. krs). Ei sunkka sul muistis mittä vikka ol. Ai-
heena aivoterveys. Merete Luoto, Turun kau-
pungin muistikoordinaattori. 
 
Ti 13.3. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA kir-
jaston Studio (Linnakatu 2, Turku). Asiaa omais-
hoidosta. Toiminnanjohtaja Katja Havula Turun 
seudun omaishoitajat ja läheiset ry  
 
Ma 26.3. kello 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLO-
HUONE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäk. 33, 
2. krs). Asiakkaan polku, Katja Laine. 

Keskustelutilaisuudet vain miehille 
 
Ma 8.1. kello 13-14.30 Mies ja ajokortti. Milloin tulisi miettiä kortis-
ta luopumista? Mitä hyödyn ja mitä menetän, jos luovun kortista ? 
Miten liikkuminen onnistuu tämän jälkeen?  
 
To 18.1.2018  kello 13-14.30 Mies ja sydämesi. Miten huollan sy-
däntäni? Milloin tulisi huolestua sydämeni puolesta?  
 
To 1.2.2018 kello 13-14.30 Mies ja temppuileva kaverisi. Miksi eturauhanen vaivaa? Milloin tulee 
lähteä lääkäriin vaivan kanssa? 
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Tapahtumat ja tilaisuudet 
Ti 9.1. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11, Turku 

ILOINEN ILTAPÄIVÄ Duo Trabant, musiikki. Sirkku Salomaa,  maa-
laishuumoria. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2€. Yhteistyössä Ruu-
sukorttelin kanssa. 

To 11.1. kello 13-14 
Vanhustuen toimisto 
Länt.Pitkäkatu 33, 2.krs. 

INFO Tule kuulemaan toiminnastamme ja mahdollisuuksista toi-
mia vapaaehtoisena yhdistyksessämme. Osallistuminen ei velvoi-
ta toiminnan aloittamista. Lisätietoja puh. 044 536 7741. 

Ke 24.1. kello 16.3019.30 
Vanhustuen toimisto 
Länt.Pitkäkatu 33, 2.krs. 

YSTÄVÄN PERUSKURSSI vanhuksen ystäväksi haluaville. Osallistu-
minen ei velvoita toiminnan aloittamista. Ilmoittaudu netin kautta 
tai 045 613 8839. 

Ti 6.2. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11, Turku 

ILOINEN ILTAPÄIVÄ Rafaelin enkelit, musiikki. Ola Mikola, laulu 
Vesa Ranki, säestys. Tilaisuuden juontaa Eira Tähtinen. Maksuton 
sisäänpääsy. Kahvi 2€. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa. 

Ke 14.2. Lähtö ja paluu 
Ruusukortteli 

TEATTERIMATKA RAUMALLE Rakastunut Ryti kello. Varaa 
ensin paikkasi puh. 044 536 7741. Lisätietoja sivulla 17. 

To 15.2. kello 13-14 
Vanhustuen toimisto 
Länt.Pitkäkatu 33, 2.krs. 

INFO Tule kuulemaan toiminnastamme ja mahdollisuuksista toi-
mia vapaaehtoisena yhdistyksessämme. Osallistuminen ei velvoi-
ta toiminnan aloittamista. Lisätietoja puh. 044 536 7741. 

Ke 21.2. kello 1316 
Vanhustuen toimisto 
Länt.Pitkäkatu 33, 2.krs. 

YSTÄVÄN PERUSKURSSI vanhuksen ystäväksi haluaville. Osallistu-
minen ei velvoita toiminnan aloittamista. Ilmoittaudu netin kautta 
tai 045 613 8839. 

Ti 27.2. kello 14-16 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11, Turku 

DIGI -tapahtuma. Tule tutustumaan nettiin ja muihin älylaitteisiin, 
miten niitä käytetään ja mistä ikäihminen saa apua laitteiden 
käyttöön. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2€ yhdistyksen hyväksi. 

Ma 5.3. kello 13-14.30 
Vanhustuen toimisto 
Länt.Pitkäkatu 33, 2.krs. 

RUNOILTAPÄIVÄ Tule kuuntelemaan, lausumaan ja keskustele-
maan runoista. Voit tuoda lempirunosi lausuttavaksi. 

Ti 6.3. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11, Turku 

ILOINEN ILTAPÄIVÄ liikuntaleikkejä ja aivojumppaa. Kitara ja 
laulu Kari Kannus, yhteislaulua. Juontajana Katri Lahtivuori. 
Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2€. Yht.työssä Ruusukortteli. 

To 15.3. kello 13-14 
Vanhustuen toimisto 
Länt.Pitkäkatu 33, 2.krs. 

INFO Tule kuulemaan toiminnastamme ja mahdollisuuksista toi-
mia vapaaehtoisena yhdistyksessämme. Osallistuminen ei velvoi-
ta toiminnan aloittamista. Lisätietoja puh. 044 536 7741. 

Su 18.3. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11, Turku 

MAALISRIEHA Turun Työväenyhdistyksen torviseitsikko. Aulis Ko-
taviita laulu. Juontajana Eira Tähtinen. Yhdistyksen varainhankin-
tatilaisuus: lippu 10€ jäsen (vain jäsenkorttia näyttämällä)/ 12 ei-
jäsen, sis. Kahvin. Lippuja etukäteen yhdistyksen toimistolta ja 
tilaisuuksistamme. Ostamalla lipun tuet toimintaamme. 

Ke 21.3. kello 16.3019.30 
Vanhustuen toimisto 
Länt.Pitkäkatu 33, 2.krs. 

YSTÄVÄN PERUSKURSSI vanhuksen ystäväksi haluaville. Osallistu-
minen ei velvoita toiminnan aloittamista. Ilmoittaudu netin kautta 
tai 045 613 8839. 

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

HENGELLISET LAULUT Paattisten kirkkokuoro, joht. Mikko Laiho. 
Liisa Kouvonen laulu, Mikko Laiho laulu. Ola Mikola laulu, Eira 
Tähtinen laulu. Riikka Marku piano. Juontajana Eira Tähtinen. 
Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2€. Yht.työssä Ruusukortteli. 
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KÄSITYÖKERHO 
Parittomien viikkojen keskiviikko 17.1. alkaen kello 13-15 yhdistyksen toimistolla . Ommellaan, 
kudotaan ja askarrellaan yhdistyksen materiaaleista lahjoituksiin ja myyntiin yhdistyksen hyväksi. 

 
BINGO 
Aina kerran kuukaudessa maanantaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (22.1., 19.1. ja 
19.3.). Peliä ei tarvitse osata etukäteen ja peli on maksuton. 

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

 
PELEJÄ JA PORINAA 
Parittomien viikkojen perjantaina kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla. Pelataan lautapelejä ja 
korttia—voit myös tuoda oman pelisi pelattavaksi. 

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. 

 
IKIVIREÄT yhdessäolo– ja keskusteluryhmä yhdistyksen toimistolla. 
Mukaan otetaan 10 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmässä keskustellaan luottamuksel-
lisessa ja mukavassa hengessä kahvikupin äärellä. Ohjaajina toimivat Heikki Suhonen ja Rainer 
Grönlund. 
 
RYHMÄ 1: Parillisten viikkojen torstaisin kello 13-14.30 ajalla  25.1.-19.4.2018 Ilmoittaudu ryh-
mään 18.1.mennessä.  
 
RYHMÄ 2: Parittomien viikkojen torstaisin kello 13-14.30 ajalla  15.2.-26.4.2018 Ilmoittaudu ryh-
mään 7.2.mennessä. 

 
TAHTONI –koulutus 
Edunvalvontavaltuutus, hoitotahto,… tutuksi. Keskiviikko 17.1. , 31.1., 14.2. ja 28.2. kello 11-
12.30. yhdistyksen toimistolla. 
Ilmoittaudu ryhmään 11.1. mennessä. Ryhmässä keskustellaan luottamuksellisesti ja siihen ote-
taan 5 henkilöä.  Kouluttajana Jenny Oldenburg-Tiitto. 
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     YHDISTYKSEN HALLITUS 2018 

Yhdistystyöntekijä 
Marja Huttunen 
Yhdistyssihteeri 
Katariina Vahander 
Puh 044 536 7741 
info@vanhustuki.fi 
 
Assistentti, Tukiystävätoiminta 
Henri Koskinen, sij. Santeri Kirsilä 
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 

Hallitus 

Kulmala Maarit, puheenjohtaja 
Kautonen Mirja 
Lahtivuori Katri 
Löppönen Minna 
Tuohimaa Marja 
Tähtinen Eira 
Viikari Laura 

 
Varajäsenet 
Grönlund Seppo 
Koski Raili 

Jouluni 
 

Jokainen jouluni on ainutkertainen. 

Niistä ei mikään ole ylivertainen. 

Omien lasten riemua seurata sain. 

Nyt lastenlapset jouluuni mahtuvat vain. 

Olen mukana menossa, hälinässä. 

Mutta syntyykö Joulu vain sydämessä? 

 
- Raili Koski 

Vanhustuen toimisto on suljettu viikon 52.  
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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! 

Turun Seudun Vanhustuki ry järjestää 

Maalisrieha 

Sunnuntaina 18.3.2018 klo 1415.30 
Ruusukorttelissa (Puistokatu 11, 20100 Turku) 

Esiintyjinä  
Turun Työväenyhdistyksen  

torviseitsikko  
sekä  

Aulis Kotaviita (laulu).  
 

Tilaisuuden juontaa Eira Tähtinen. 
 

Liput 12 € (jäsenhinta 10 €),  
lipun hinta sis. kahvin. 

Lippuja myydään etukäteen yhdistyksen toimistolla (Läntinen Pitkäkatu 33) sekä 
tilaisuuksissamme. Ostamalla lipun tuet toimintaamme. 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n varainkeruutilaisuus 


