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Pääkirjoitus
Turun Seudun Vanhustuen 18 toimintavuosi lähenee
loppuaan. Vuosi on ollut erilainen toiminnallisesti
niin yhdistykselle kuin meille kaikille. Korona tuli ja
muutti kaiken, vaikuttaen monella tavalla meidän
kaikkien elämään.

Juuri tänään kuulemme taas uusista rajoituksista.
Miten ne vaikuttavat toimintaamme ei vielä ole tiedossamme. Seuratkaa siis yhdistyksen kotisivuja, jos
se on mahdollista, ja tiedotamme myös jäsenpostissamme miten toimintaa on tarjolla.

Kiitos meidän yhdistyksen hyvälle henkilökunnalle
kuluneesta vuodesta ja kaikesta siitä innovatiivisuudesta ja joustavuudesta, jonka olette joutuneet
ottamaan arjen työskentelyyn mukaan kuluneena
vuonna. Kiitos vapaaehtoisille samoin joustavuudesta ja jaksamisesta tässä epätietoisuuden ajassa. Epätietoisuutta on luonut erilaiset rajoitukset ja se että
niiden myötä on jouduttu joukko tilaisuuksia peruuttamaan.

Pyhitetään tuleva juhla-aika turvallisesti lähipiirille,
levolle ja tunnelmalle, jonka itse Joulu tuo tullessaan.
Pysytään terveinä ja luodaan katse tulevaan toivoen
rajoitusten purkua rokoteohjelman myötä.
Joulunajan terveisin
Maarit Kulmala
Turun Seudun Vanhustuki ry:n puheenjohtaja

Kiitos kaikille jäsenille. Teitä ajatellen pyrimme kehittämään yhdistystä ja yhdistyksen toimintaa niin,
että kaikille löytyisi ohjelmatarjontaa, ryhmätoimintaa tai muuta mihin voi osallistua.

Kuva: Pixabay

Olenko osallinen joulun sanomaan?
Epäilen.
Tuntuu, että koko maailma on eksyksissä.
Mikään ei ole kuin aiemmin.
Vaikeuksia on ollut kaikkina aikoina,
mutta tälle sukupolvelle tämä epävarmuus on uutta,
ennen kokematonta.

Niin monta juhlaa muistoissa.
Tänä jouluna monella on ihmisen ikävä.
Vanhuksen arka katse kertoo:
Puhu minulle! Anna minun olla ihminen!
Hymy ja hyvä sana on halpa lahja antajalle
−
korvaamaton saajalle.

Luonto on lahjomaton.
Oli kevät tai syksy,
Kaikki tapahtuu ajallaan.
Valkeaa joulua voi vain toivoa ja odottaa.
Mutta se oikea joulu tulee aivan varmasti.
Katsele kynttilän liekkiä!

Hyvää joulua Sinulle tuttu ja tuntematon.
Toivottaa
Irmeli Rytkönen
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Kipu ja sen kanssa elämään oppiminen
VIRKEÄ VANHUUS - luentosarjaan
liittyen geriatrian vastuulääkäri
Sanna Maula Pihlajalinnasta oli kertomassa eri vaihtoehdoista, millä
ikääntyneiden kipua voidaan tehokkaimmin hoitaa. Otsikkona luennolle oli pohdittavana kysymys "Kuka
hallitsee kipuasi?".

ehkä aseteltava uudelleen ja hankittava erilaista sisältöä elämään.
Oman resilienssin lisääminen eli
omien voimavarojen vahvistaminen on yksi keino. Epärealistiset
odotukset voivat heikentää hoiKuva: Pixabay don tehoa. On syytä muistuttaa
Somen antamista lukuisista virheellisistä tiedoista.

Lähtökohtana iäkkäiden kivunhoidossa on kokonaisvaltainen vanhustenhoito, ei siis yksinomaan keskitytä kipuun ja sitä mahdollisesti lievittäviin lääkkeisiin. Ensisijaisesti on pyrittävä löytämään kivun syy
ja kipukokemukseen mahdollisesti muut vaikuttavat
tekijät. Pohdittavana on, pyritäänkö kipua lievittämään ensisijaisesti lääkkeettömillä hoidoilla tai onko
parasta ottaa käyttöön kipulääkitys.

Unen merkitystä ei voida liikaa korostaa ja siksi on
hyvä panostaa nukkumisergonomiaan. Eristyneisyys
lisää kivun tuntemuksia, mahdollisuuksien mukaan
olisi pidettävä yllä ihmissuhteita eikä lemmikkienkään merkitystä voida aliarvioida. Tärkeätä olisi
myös liikkua, vaikka kivun pelko usein onkin siinä
esteenä. Lihaskunto on ikäihmisille erityisen tärkeää, lihakset heikkenevät käyttämättöminä nopeasti
Kiputuntemukset voidaan jakaa kolmeen erilaisen
ja pian jopa sängystä ylös nousu ei enää onnistu iltyyppiin: Kudosvauriokivulla tarkoitetaan esim. niman auttajaa. Erityisen tärkeää on myös tasapainovelrikko- tai reumakipuja. Tätä kipua kuvaillaan teräharjoittelu, se ehkäisee kaatumisia ja vahvistaa kesväksi, juilivaksi tai repiväksi. Hermokipua aiheuttakivartalon lihaksia. Unohtaa ei sovi myöskään venyvat esim. MS-tauti, vyöruusu tai hermopinteet. Kipu
tyksiä ja rentoutuksia. Jooga ja pilates ovat hyviä
on luonteeltaan polttavaa, viiltävä, jäätävä tai puuliikuntamuotoja ja niitä järjestetään sopeutettuina
duttavaa. Lisäksi on kipua, joka aiheutuu hapeneri ryhmille myös verkossa. Ylipaino on yksi kuorpuutteesta, tällöin on kysymyksessä sydämen, suomittava tekijä ja jo muutaman kilon painonpudotukliston tai valtimoiden erilaiset häiriötilat. Tällainen
sestakin voi olla apua moneen ongelmaan. Jos mahkipu on puristavaa, henkeäsalpaavaan ja polttavaa.
dollista on syytä noudattaa muodikasta kehotusta
Kroonisesta kivusta puhutaan, kun sen kesto ylittää MENE METSÄÄN, se on suomalaiselle henkireikä
kuusi kuukautta. Tällöin esimerkiksi kudosvauriota ei kaikkeen vaivaan!
enää ole, mutta kipurata tuottaa edelleen kipusigToisinaan on turvauduttava lääkehoitoon. Yleisissä
naaleja aivoille. Fibromyalgiassa taas esiintyy pitkätulehduskipulääkkeissä piilee vaaransa, pitempiaikestoista ja laaja-alaista tuki- ja liikuntaelimistön
kainen käyttö voi aiheuttaa niin mahalaukun ärsykipua, joka ei selity vammalla, vaan on keskushertystä (Aspiriini) kuin maksa- ja munuaisvaurioita
mostoperäinen.
(Burana ja Panadol).
Pitkittynyt kipu aiheuttaa ymmärrettävästi elämänAnnosteluohjeita on syytä noudattaa ja käännyttävä
laadun heikkenemistä. Seurauksena toimintakyky
lääkärin puoleen, ellei kahdessa viikossa ole tullut
kärsii, mieliala laskee, uni häiriintyy ja sosiaalinen
helpotusta kipuihin. Kroonisen hermokivun lääkitys
eristäytyneisyys lisääntyy. Kärsimys ei todellakaan
on usein ongelmallista eikä täydelliseen kivuttomuukruunua kirkasta! Kipuihmisen on myös itse kanteen useinkaan päästä. Hermokipulääkkeet pyrkivät
nettava oma vastuunsa kivun hoidossa. Lääkkeettövakauttamaan ärtyneiden hermosolujen toimintaa.
män hoidon yhteydessä on sitouduttava annettuihin
Lääkkeinä käytetään kipukynnystä kohottamaan
harjoitteisiin. Kivussa, kuten kaikessa muussakin
erilaisia epilepsialääkkeitä tai kapsaisiinia sisältäviä
olemme yksilöitä, joihin mm. lääkkeet vaikuttavat
laastareita. Opioidit ovat seuraava aste lääkitykseseri tavoin. Lääkkeet tulee ottaa ohjeiden mukaan.
sä, mutta heikot morfiinia sisältävät opioidit TramaOsa määrätyistä lääkkeistä jää hakematta apteekeisdoli ja Panacod eivät ole turvallisia iäkkäiden kivun
ta!
hoidossa.
Kun kivun syy on saatu selville, avainasemassa ovat
Mielenterveyden hoidossa lyhytterapia ja lääkehoito
usein fysioterapia ja itsekuntoutus. Tärkeää on myös
auttavat masennuksen, unettomuuden ja ahdistuoma henkinen puoli, miten sopeutua kipuun siten,
neisuuden hoidossa. Yhtenä kivunhoidon menetelettä elämä säilyisi mielekkäänä. Omat tavoitteet on
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mänä mainittakoon vielä kipustimulaattoreiden
käyttö. Ne asennetaan selkäytimeen estämään kipusignaalien kulku aivoihin ja potilas voi itse annostella signaalin voimakkuutta.

tään annosta nostettaessa, onneksi suurin osa kuitenkin pärjää samalla annostuksella pitkään vaikka
toleranssia syntyykin. Lääkekannabiksen käyttö on
vielä vähäistä, lähinnä MS-taudin hoidossa, iäkkäiden hoidossa ei vielä kokemusta. Ehkä tulevaisuudessa käyttö tulee lisääntymään tutkimuksen edetessä.

Mitä kannattaa välttää kivunhoidossa? Luontaistuotteista on puhuttu paljon, niiden tehoa ei ole
kliinisesti testattu, ja niillä on yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa joko heikentäen tai vahvistaen niiden
tehoa. Maksavaurioita on ilmennyt erilaisten yrttien
käytön yhteydessä. Lääkkeitä ei pidä myöskään lainata toisille, myös käsikauppalääkkeiden hankkiminen toiselle ilman terveydenhuollon opastusta ei
ole suositeltavaa. Lääkkeiden kattoteho on käsite,
joka on hyvä pitää mielessä, eli annostusta ei kannata ylittää lääkkeen tehon voimistamiseksi, se ei toimi. Tupakka supistaa verisuonia ja ylläpitää tulehdusta, ei suositeltavaa kipupotilaalle. Alkoholin kohtuukäyttö on sallittu, mutta tapauskohtaisesti on
kiinnitettävä huomio yhteisvaikutukseen lääkityksen
kanssa. Opioidien käytössä autolla ajaminen kielle-

Kipua on siis monenlaista ja sen mukanaan tuomat
ongelmat sitäkin moninaisemmat. Vaikka kipua ei
saisikaan kokonaan taltutetuksi yllä mainituilla keinoilla, on muistettava että loppupeleissä on hyvä
muistaa: JOKAINEN VOI VAIKUTTAA OMALLA ASENTEELLAAN OMAAN KIVUN TUNTEMUKSEENSA. Sinä
itse olet keskeinen toimija ja terveydenhuolto ja
muut palvelut tukevat sinua pyrkimyksissäsi. Muutoksiin on oltava valmis, mutta periksi ei kannata
antaa!
Teksti: Maarit Rintala
Tiedotusryhmä

Peliperjantait
Turun Seudun Vanhustuessa toimii useita eri ryhmiä, kuten keskustelu-, kieli-, käsityö/askartelu-, bingo- ja
pelikerho.
Pelikerho kokoontui koko kesän Korona karanteeninkin ajan, koska kokoontumiset tapahtuivat ulkona Rautatiepuistossa Mölkkypelin merkeissä. Kasvomaskeja ei tarvinnut käyttää, mutta oli pidettävä pumpuli
sormikkaita käsissä ja tietty etäisyys. Sateisina päivinä ja nyt syksyllä
kerho kokoontuu sisätiloissa kortti- tai jonkun lautapelin merkeissä.
Osallistujat saavat päättää, mitä haluavat tehdä.
Syksyllä on kokoontumisia jatkettu sisätiloissa vaadittavia etäisyyksiä
noudattaen tai visiiriä tai kasvomaskeja käyttäen. Kävin itse lokakuisena perjantaina haastattelemassa paikalla olleita pelaajia siitä, miten he Kuva: yhdistyksen kuvapankki
ovat kokeneet tämän ryhmän toiminnan.
Useimmat vastasivat saaneensa kerhossa käynneistä niin paljon mielihyvää, ettei sitä määrää voi mikään
muu korvata. Perusteluina olivat: kun oli syy lähteä kotoa neljän seinän sisältä ja sai tavata jo tutuiksi tulleita ystäviä ja sai samalla olla ulkona.
Pelikerho on toiminut 4 vuotta, ja kaksi vuotta on vetäjänä ollut Anne Aro ja on edelleen. Kysymykseen,
mitä pelikerho hänelle antaa, vastaus oli, että he pitävät yllä toinen toistensa hyvinvointia, oppivat uusia
asioita, parantavat muistia ja samalla pitävät yllä aivoterveyttään.
Pelikerho on tosi innostava ja itsestään huolta pitävä ikä-ihmisten joukko. Juuri tämä ryhmä voitti kesällä
mölkkykilpailun mestaruuden kohtauspaikka Tärskyn järjestämässä kisassa. Voittomalja -palkinto on nähtävissä yhdistyksen toimistolla.
Teksti: Terttu Raitanen,
Tiedotusryhmä
”Talvi pitää tapansa, niin kuin astia makunsa”
- Sananlasku, Mellilä 5

Pankkipalveluselvitys 2020
moja. Sähköisen pankkiasioinnin käytön tueksi on
tarjottava koko ajan matalankynnyksen apua ja neuRaha-asioiden hoitaminen on henkilökohtainen asia vontaa. Avun tulee tapahtua selkeällä ja ymmärja ihmiset haluavat hallita itse rahojaan ja tilejään.
rettävällä kielellä, rauhalliseen tahtiin ja toisto muisItsenäinen toiminta on tärkeää – sitä se on meille
taen.
kaikille. Kaikilla pitää olla oikeus hoitaa omat rahaIkäihmisten tietoteknisten laitteiden ja verkkopanasiansa itsenäisesti myös ikääntyessä.
kin käyttö on kasvanut verrattuna edelliseen selviPankkiasiointi on muuttunut sähköisten pankkipal- tykseemme. Suuri osa kyselyyn vastanneista ikäihveluiden yleistyessä ja konttoriverkoston supistues- misistä oli sitä mieltä, että sähköinen pankkiasiointi
sa. VALLIn Ikäteknologiakeskus selvitti syksyllä 2020 sujuu hyvin tai erittäin hyvin. Ja reilu kymmenesosa
ikäihmisten kokemuksia pankkipalveluista. Edellinen vastaajista oli täysin eri mieltä. Kokemus oli täysin
selvitys tehtiin 2018. Kahden vuoden aikana sähköi- päinvastainen.
nen asiointi on lisääntynyt. Koronan haasteista huolimatta kyselyyn vastasi 2040 yli 65-vuotiasta ympäri Pankkipalveluiden, niin kuin muidenkin yhteiskunSuomen. Vastausten suuri määrä kertoo siitä, miten nan eri palveluiden, pitää olla kaikkien kansalaisten
käytettävissä ja saavutettavissa. Palveluiden kehittätärkeäksi ikäihmiset kokevat aiheen.
misessä parhaita asiantuntijoita ovat aina palveluiVerkkolomakkeella vastanneita oli 54 %, paperiloden käyttäjät, sen vuoksi heidät pitää ottaa mukaan
makkeella 46 %. Enemmistö vastanneista oli naisia kehittämistyöhön ja ratkaisujen etsimiseen.
(72 %). Puolet vastaajista asui Etelä-Suomessa. ¾
Pankeilla oli mahdollisuus osallistua kyselyn valmisasui kaupunkien keskusta- tai kehysalueella, maaseudulla asui 14 % ja harvaan asutulla maaseudulla teluun (pankit, Finanssivalvonta, FINE Vakuutus- ja
rahoitusneuvonta). Pankkipalveluselvityksen tulokasui 10 %. Noin puolet vastaajista oli yksinasuvia.
set raportoidaan ja käydään läpi pankkien kanssa, ja
Tuhannet vastaukset, erityisesti 7000 vapaamuotoi- ikäihmisten kokemukset ja tarpeet pystytään vieset kommentit piirtävät selkeää kuvaa ikäihmisten
mään suoraan kehittämistyöhön mukaan.
moninaisuudesta ja erilaisista tarpeista. Kysely tuo
esille sen, että ikäihmiset eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan elämäntilanteet, tarpeet ja sitä kautta
myös tuen tarve pankkiasiointiin ovat hyvin yksilöllisiä. Raha-asioiden hoito on henkilökohtainen asia, ja
itsenäinen toiminta on tärkeää. Kaikilla pitää olla
oikeus hoitaa omat raha-asiansa itsenäisesti myös
ikääntyessä.

Ikäystävällisyyttä digiyhteiskuntaan

Selvitys lisää yhteistä ymmärrystä niistä asioista,
joita pankkipalveluiden ja sähköisen asioinnin kehittämisessä pitää huomioida. Sähköinen asiointi voi
helpottaa pankkiasioiden hoitoa ja samaan aikaan
se voi myös lisätä eriarvoistumista. Kaikilla ikäihmisillä ei ole eri syistä johtuen mahdollisuutta tai halua
käyttää sähköistä asiointia. Digitalisaatio ei saa
eriarvoistaa.

Pankkipalveluselvityksen voi ladata verkkosivuiltamme www.valli.fi, tuloksiin voi tutustua myös tästä
linkki pdf, painettuja raportteja voi tilata sähköpostitse info@valli.fi.

Ikäihmiset arvostavat henkilökohtaista palvelua,
kasvokkain tai etäyhteyksien avulla. Vastaajat nostavat esille toiveen ikäystävällisten palveluiden jatkuvaan kehittämiseen ja ratkaisujen etsimiseen. Palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä ja toimintavar-

Teksti: Sari Vapaavuori
Ikäteknologiakeskuksen päällikkö,
kehittämispäällikkö
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
Ikäteknologiakeskus

Kuva: Valli ry

Vanhustuen toimistolla saimme vastaukset 97 henkilöltä. Lisäksi kyselyyn pystyi vastaamaan yhdistyksen
facebook –sivujen kautta. Kiitos kaikille vastaajille! Painettuja raportteja Vanhustuen toimistolla - tule noutamaa omaksi.
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Vappu Taipale: Vanha ja vireä:
Virkistyskirja naisille
Vanhuudesta puhutaan usein sairauksina, kustannuksina ja taakkana. Ikääntymisellä on stigma, kielteinen
leima. Vappu Taipaleen kirja Vanha ja vireä muuttaa tätä kuvaa.
Nykyään kuulee paljon kritiikkiä tekopirteätä pakkohyvinvointista vanhuutta kohtaan. Ei ole pakko jaksaa,
ei ole pakko pinnistellä hampaat irvessä. Silti on syytä tehdä tilaa vireälle vanhuudelle. Ei ole pakkoa toisten vuoksi tai yhteiskunnan kustannusten vuoksi vaan ihan omaksi iloksi.
Ikädiversiteetti, vanhojen ihmisten keskinäinen erilaisuus on tosiasia. Vanhalla naisella on yksilöllinen elämänkulku, joka värittää hänen koko persoonallisuuttaan, toiveitaan ja tarpeitaan.
Vanha ihminen on psyykkinen, fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kokonaisuus.
Vanhuutta ei pidä katsoa pala palalta, vaan on katsottava koko ihmistä. Tärkeintä on ymmärtää, että ikääntyminen on jatkuva prosessi, jossa vahvuudet
ja heikentyvät toiminnot ottavat mittaa toisistaan. Jonkin toiminnon heiketessä toinen ominaisuus saattaa ottaa voiton. Ihmisellä on ihmeellinen kyky
ylittää esteitä ja käyttää omia vahvuuksiaan.
Entä miten edistää vanhojen mielenterveyttä? Psykologian tohtori Marja Saarenheimo on määrittänyt neljä asiaa, jotka edistävät vanhan mielen hyvinvointia: Nämä ovat: Oman elämän mielekkyys. Tunne omasta
selviämisestä. Ympäristö voi tukea selviytymistä. Voimaantuminen. Uutena ilmiönä on psykologiaan noussut positiivinen psykologia. Vanhuudessa positiivinen psykologia on merkittävä tekijä. Se nostaa esille vanhojen ihmisten yhteiskunnallisen ja henkilökohtaisen merkityksen voimavarana. Se auttaa löytämään itsestä ne omat vahvuudet, joiden varaan elämä parhaiten rakentuu. Henkisen perustan lujittaminen auttaa
kestämään kohdalle osuvat harmit ja vaikeudet.
Lähes kaikki suomalaiset vanhat naiset sairastavat jotakin tautia. Oma kokemus omasta tilasta on tärkeämpi kuin kaikki taudit yhteensä. Viis lääkäreistä ja taudeista, oma myönteinen kokemus omasta voinnista
on niitä kaikkia paljon vahvempi.
Mielen virkeys on tärkeätä. Tutkimus vahvistaa aikaisempia tuloksia, joiden mukaan Alzheimerin tauti iskee harvemmin henkilöihin, jotka ovat sosiaalisesti aktiivisia ja ulospäin suuntautuneita. Elämäänsä mielekkäänä pitävien vanhusten on todettu elävän muita pidempään. Oman mielen virkeyteen ja omaan vanhenemiseen voi siis itse vaikuttaa.
Liikkumisen mahdollisuus on itsenäisen suoriutumisen kulmakiviä. Liikkuminen on kaiken itsenäisyyden
osatekijä. Tutkimuksissa on havaittu lihasvoimaharjoittelun hidastavan kognitiivisen suorituskyvyn heikentymistä.
Toisten ihmisten seura on tärkeää vanhuusiässä. Eräässä tutkimuksessa luottamus muihin ihmisiin ja sosiaalinen osallistuminen olivat yhteydessä koettuun terveyteen. Lisäksi jos vanhoilla ihmisillä oli mahdollisuus avun saamiseen tarvittaessa, he kokivat olonsa terveeksi. Korkea sosiaalinen pääoma oli yhteydessä
hyvään koettuun terveyteen. Kulttuurin harrastaminen sekä opiskelu ja itsensä kehittäminen oli yhteydessä hyvään koettuun terveyteen.
Nopearytminen, alituisesti uutta vaativa ajan henki jättää helposti ottamatta huomioon vanhat ihmiset ja
heidän oikeutetut tarpeensa. Huolenpito vanhuksista on meidän kaikkien yksilöllinen ja yhteisöllinen velvollisuus, jota mikään ulkoinen tekijä ei voi pyyhkiä pois.

Teksti: Johanna Rasi
Tiedotusryhmä
Kuva: Pixabay
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Jos rahan riittäminen askarruttaa
Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, valtion järjestämä, asiakkaille maksuton palvelu . Palvelu on
valtakunnallinen. Asiakas voi ottaa yhteyttä mihin tahansa oikeusaputoimistoon asuinpaikasta riippumatta.
Neuvonnan järjestäminen siirtyi vuoden 2019 alussa aluehallintovirastoilta sekä kunnilta oikeusapu- ja
edunvalvontapiirien tehtäväksi. Varsinais-Suomen oikeusaputoimistolla on toimipaikat Turussa, Salossa ja
Loimaalla sekä sivuvastaanotto Somerolla. Oikeusaputoimistoista myös oikeudelliset palvelut on tarvittaessa helposti saatavavilla.
Varsinais-Suomen oikeusaputoimiston asiakkaaksi ilmoittautuminen tapahtuu puhelimitse arkipäivisin kello 10.00-11.00 numerosta 029 566 0430. Valtakunnallinen chat nettisivujen www.talousjavelkaneuvonta.fi
yhteydessä palvelee arkisin kello 10-12 ja torstaisin 15-17.
Talous- ja velkaneuvoja
•
•

•
•

Talouden suunnittelu lähtee tulojen ja varallisuuden
sekä menojen, velkojen ja lainojen selvittämisestä.
auttaa sinua oman talouden suunnittelussa ja
Näiden perusteella arvioidaan maksukyky ja pääteneuvoo velkojen hoidossa
tään laskujen maksujärjestys.
velkatilanteesi selvittämisessä ja antaa tietoa
Olet ylivelkaantunut, kun et pysty maksamaan laserilaisista velkojen järjestelymahdollisuuksiskuja ja velkojen lyhennyksiä. Taloutesi on voinut
ta.
romahduttaa esimerkiksi työttömäksi jääminen, saiavustaa sinua sovintoratkaisun tekemisessä
rastuminen tai onnettomat sattumukset, kuten vaikvelkojien kanssa.
kapa asunnon homevauriot. Talous on kiristetty liian
tiukoille eikä säästöjä ole, jokainen uusi menoerä
auttaa velkajärjestelyyn liittyvien asioiden
hoitamisessa, kuten velkajärjestelyn hakemi- voi olla liikaa. Ylivelkaantumisesta seuraa, että velsessa käräjäoikeudelta ja yksityishenkilön vel- kasi menevät perintään ja saat maksuhäiriömerkinkajärjestelystä annetussa laissa edellytettyjen nän
selvitysten ja asiakirjojen laatimisessa

•

Jos olet ylivelkaantunut etkä selviä laskujen maksusta, tilanteeseen voi olla erilaisia ratkaisuja. Asioita
voi olla vaikea selvittää itse, siksi talous– ja velkaneuvojan palveluja annetaan. Ota heihin rohkeasti
yhteyttä.

antaa neuvoja maksuohjelman noudattamisessa ja muuttamisessa sekä velkajärjestelylain mukaisen lisäsuoritusvelvollisuuden selvittämisessä.

Talous– ja velkaneuvonnan apuja käyttävät eri ikäiset suomalaiset. Prosessi ensimmäisestä yhteydenotosta veloista irti pääsemiseen ottaa aikansa,
mutta velattomuus on mahdollista.

Voit ottaa yhteyttä talous– ja velkaneuvojaan myös
ennakoivasti eli sinulla ei tarvitse olla ongelmia taloudenhoidossa, riittää jos jokin asia taloudenhoidossa askarruttaa.

Taloudenhallinnan hälytysmerkit
•
•
•

Pikavipit
Ei tietoa maksamattomien laskujen tai velkojen
määrästä
Postista tulevia kirjeitä ei tule avattua

•
•
•

Vuokra on myöhässä tai laahaa jäljessä
Rahat eivät tahdo riittää ruokaan ja lääkkeisiin
Laskut ovat usein myöhässä

•
•
•
Kuva: Pixabay

Laskut maksetaan ajallaan
Rahan käyttöä suunnitellaan
Rahat riittää seuraavan tulon maksupäivään
•
Raha riittää ruokaan ja lääkkeisiin
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Ota yhteyttä talous– ja
velkaneuvontaan!
Kysy apua talousasioiden hoitoon!
Lähteet: oikeus.fi, https://
www.turku.fi/organisaatio/
palvelukeskukset/talous-javelkaneuvonta, https://
julkaisut.valtioneuvosto.fi/
discover

Kieli solmussa
Kuten usein vieraita kieliä puhuessa, keskiviikkoisessa englannin keskusteluryhmässämme toistuvaksi aiheeksi nousee kielten opiskelu. Vilkas keskustelu pyrkii vastaamaan siihen, mikä on paras tapa oppia uusia
kieliä. Kieltenopettajien neuvot ja vinkit voivat toisinaan olla ristiriidassa. Onko parasta opiskella sanastoa
oppikirjoista vai omaksua sitä lukemalla kirjallisuutta? Onko kieliopin ymmärtäminen kaiken A ja O vai keskittyäkö valmiiden lauseiden ulkoa opetteluun? Ihmisiä polarisoi se, pitäisikö meidän päntätä kieltä tietoisesti vai sisäistää se luonnollisesti kuuntelun ja käytön kautta. Kuten monien äärimmäisyyksien välillä käydyissä taisteluissa on taipumuksena, molemmat puolet ovat omalla tavallaan oikeassa. Tieteen mukaan
nämä tekniikat tukevat toisiaan tasapainoisesti käytettynä.
Eräs ryhmän osallistuja nosti esiin, kuinka eri kielet käyttävät suun eri
lihaksia ja miten haasteeksi saattavatkin toisinaan nousta kieliopin ja
sanaston sijaan uudet äänteet. Pikainen ponnahdus fonetiikan pariin
paljastaa, että suomen kielessä vokaaliäänteitä on kahdeksan. Englannissa vastaava määrä on kaksitoista. Tässä kohtaa suun lihakset
tarvitsevat oman kuntosalikäynnin. Toisto harjoittaa artikulaatiota ja
vieraat äänteet alkavat rullata kieleltä tottuneesti, mutta kuten salilla,
Kuva: Pixabay pitkäjänteisyys on valttia.
Kymmeniä kieliä puhuvien kielitaitureiden (polyglottien) haastatteluissa korostuu kaksi tärkeää vinkkiä;
tavoitteiden asettaminen ja kielen väsymätön käyttö. Heidän mukaansa oppimistekniikoita on vaikea suositella yleisesti, sillä meillä kaikilla on preferenssimme ja omalla kohdallamme toimivat tavat. Ja totta kai,
tosifanien tavoin vieraiden kielten hyvät vaikutukset saavat heiltä vuolaat kehut.
Kielten oppimisen sosiaalisuus ja uudet harrastus- ja työmahdollisuudet eivät ole vieras käsite. Mutta tiesitkö, että monikielisten ihmisten aivot organisoivat tietoa eri tavalla kuin yksikielisten? Esimerkiksi englannin, kiinan ja italian lukeminen aktivoivat kukin aivojen eri osia. Symbolirikas kiina opitaan paljolti näköaistimusten kautta, kun taas englannin kieli kuulon avulla; näiden oppimiserojen takia on mahdollista
olla lukihäiriöinen englannissa, mutta ei kiinassa. Kielten vaikutusta kognitiivisiin kykyihin ei sovi aliarvioida. Jonglööraus uusien sanojen, äänteiden ja kielioppisääntöjen kanssa stimuloi aivoja tuottamaan uusia
synapseja ja parhaimmillaan hidastaa muistisairauksien kehittymistä. Kielten opiskelun aloittamisesta on
siis hyötyä myös myöhemmällä iällä.
Viittomakieli tuppaa unohtumaan opittavien kielien joukosta visuaalisen luonteensa takia, mutta on käytännössä yllättävän monipuolinen työkalu. Se ei ole hyödyllinen vain kuulovammaisten kanssa, vaan voi
toimia kommunikaatiossa esim. vauvojen, eläinten ja autismia tai afasiaa sairastavien kanssa. Lisämausteena avaruudellinen hahmottaminen harjoittuu käsimerkkien kautta.
Kaikkien näiden hyötyjen lisäksi, kielen oppiminen voi olla päivän kohokohta. Lausumisen ja kielioppisääntöjen apuvälineenä voi toimia esimerkiksi laulaminen tai runolausunta. Sanastoa voi oppia ristisanatehtävistä, muuttamalla puhelimen kielen tai tekemällä kauppalistan kohdekielellä. Tee espanjalaista ruokaa
espanjankielisellä reseptillä tai venäläisiä käsitöitä venäläisillä ohjeilla. Vain luovuutesi on rajana.
Vieraat kielet eivät ole vain mielen rakennuspalikoita, jotka tukevat kognitiivisia kykyjä. Ne myös antavat
uusia näkökulmia, herättävät innovatiivisuutta ja laajentavat maailmankuvaa eri kulttuurien tuntemuksen
kautta. Mikä sen parempi syy päästää kieli hieman solmuun.
Teksti: Mari Reinikainen
ja Dionysia Kang

Welcome to the English language bath at the Vanhustuki ry Office
every other Wednesday morning at 10 a.m. from 13 January 2021!
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Tarinani
Kerrostaloalue vaikuttaa
viihtyisältä, talot ovat
kolmikerroksisia ja viheralueita on jätetty talojen
väliin tarpeeksi luonnonläheisyyttä antamaan.
Tämä on ollut 95vuotiaan Kyllikki Ferneliuksen lähimaisemaa jo
parinkymmenen vuoden
ajan. Aiemmin hän asui
samoilla seuduilla omakotitalossa. Hän on tyytyväinen nykyiseen asuntoonsa, se sijaisee ensimmäisessä kerroksessa ja
parvekkeelta on myös suora ulospääsy.

jäätyä Yrjänään kolmeksi vuodeksi.
Aviopuoliso Sulo kävi samoissa tilaisuuksissa Betelkirkossa ja tokaisi kerran, että meillä taitaa olla sama matka. No tuota yhteistä matkaa kertyi 20
vuotta ja perheeseen syntyi kaksi poikaa ja tytär.
Sulo sairasteli pitkään ja nuorin poika oli vasta kuuden isän menehtyessä. Tuohon aikaan Kyllikki oli
siirtynyt töihin silloiseen Lääke Oy:hyn, sittemmin
Farmos, nykyisin Orion. Siellä hän toimi omien sanojensa mukaan "joka paikan höylänä". Yhtenä erikoisemmista töistä hän kertoo syöpälääkkeen valmistumisprosessin, jossa työntekijät puettiin avaruuspukua muistuttavaan asuun kypärine päivineen ja ilmaa tuli jostain letkusta selkäpuolelta. Työnantaja
oli hyvässä maineessa, työntekijöistä pidettiin hyvää
huolta, ei sieltä kukaan pois halunnut. Eläkeikä naisilla oli 62-vuotta.

Synnyinpaikka on Urjalan Annulassa, kotitalo sijaitsi
Kokkilantien varressa Mataramäessä. Perheeseen
syntyi 15 lasta, joista kahdeksan eli aikuiseksi. Isä oli
maanviljelijä, mutta töitä piti lisäksi tehdä sahalla ja
rakennuksilla. Äidillä oli kädet täynnä lasten ja lehmien ja hevosten hoitamisessa. Kotona riitti tekemistä kaikille, oli myös pieni viljelypalsta, jonka
tuotteita käytiin myymässä Toijalan torilla. Marjastamassa ja sienestämässä käytiin myös ja niitäkin
satiin myytäväksi asti.
Kouluajoista Kyllikillä on hyvät muistot. Koulumatkaa kertyi neljä kilometriä yhteen suuntaan ja se
tehtiin aina isommalla porukalla. Talvisin oli apuna
iso potkukelkka, jonka jalaksilla useampi lapsi peräkanaa toisistaan kiinni pitäen lasketteli alamäet. Äiti
piti huolen, ettei talvipakkasella menty liian aikaisin
toisia odottamaan ja palelluttamaan itseään. Kouluruokailua ei vielä alkuaikoina ollut, eväinä oli leipää
ja leivän päälle laitettiin, mitä sattui kotoa löytymään, vaikka perunamuusia tai lanttulaatikkoa. Kansakoulun jälkeen järjestettiin vielä jatkokursseja iltaisin. Myös lukukinkerit olivat mukavia tapahtumia,
ne olivat koko kylän juhlia. Paljon vapaa-ajan harrastuksia ei tuohon aikaan ollut, pyhäkoulua käytiin ja
kerhoneuvontaa saatiin viljelyspalstojen hoidossa.
Yksi polkupyörä oli yhteisessä käytössä ja sillä sitten
lapset vuorotellen ajoivat lähimaastossa.

Eläkkeelle päästyään alkoi ihmettely, että mitä tässä
vielä tekisi. Olihan hän aina työtä kovasti tehnyt,
lääketehtaan lisäksi hän oli myös 13 vuoden ajan
käynyt iltaisin siivoamassa. SPR oli tullut tutuksi jo
työaikoina ja hän osallistui vapaaehtoisille järjestettyihin kursseille. Näin saattoi toimia ystäväpalvelussa ja olla apuna ja seurana ikääntyneille ja vajaakuntoisille. Myös Raunistulan seurakunnan toimintaan hän osallistui vapaaehtoisena. Todisteena hänen ansioituneesta urastaan SPR:n piirissä Kyllikille
myönnettiin kunniamitali kiitoksena vapaaehtoistyön parissa tehdystä toiminnasta. Mainittakoon
esimerkkinä, että hän toimi vielä iäkkäänäkin aktiivisena SPR:n kirpputorilla aivan nykyisen asuntonsa
läheisyydessä Jäkärlässä. Hän on myös Syöpäyhdistyksen jäsen, ja sen kanssa on tehty lukemattomia
ruskaretkiä ja ikimuistoinen matka myös Uzbekistaniin ja Tashkentiin.

Ferneliuksia on jo neljässä polvessa, lastenlapsia on
viisi ja yksi lapsenlapsenlapsi. Aikoinaan hän on paljon hoitanut jälkipolveaan, lapset sanoivatkin että
mummilassa on kuin viiden tähden hotellissa, palvelu pelaa ja rakkautta sekä huolenpitoa riittää. Nyt
Koronan aikana yhteydenpito on ollut enemmän
kaukoyhteyttä, tytär tosin asuu lähes naapurissa ja
Koulun opettaja Impi Vieru on jäänyt rakkaana mie- pojatkin Turun seudulla. Hän tuntee olonsa turvalleen, hän otti Kyllikin koululle avuksi keittolaan ja
liseksi lähipiirin pitäessä hänestä huolta. Kotona on
siivoojaksi. Sota-aika toi omat haasteensa. Viljaa oli nyt oltu tiiviisti puoli vuotta, vähän oudoltahan se
perheenkin luovutettava Kansanhuollon tarpeisiin tuntuu.
ja hevostakin lainattiin. Opettajan ansiosta Kyllikki
Lisäksi hänellä on Turun Seudun Vanhustuen kautta
päätyi Turkuun, ensin kesätöihin keittiöön Yrjänän
puhelinystävä ollut useita vuosia ja kuulumisia vaihsementtivalimoon, joka sijaitsi Paratiisikadulla, lädellaan muutama kerta kuukaudessa ainakin. Terhellä nykyistä Logomoa. Syksyn tultua tulikin sitten
veyttä on riittänyt ja mieli on valoisa.
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Oliko ennen kaikki paremmin, kyselen tältä paljon jo elämää nähneeltä Kyllikiltä? "Nyt on
tietysti kaikki mukavuudet käden ulottuvilla ja elintaso korkeampaa, mutta on entisajallakin hyvät puolensa. Silloin varsinkin sotien jälkeen vallitsi usko tulevaisuuteen, puhallettiin yhteiseen hiileen, kaikki
yrittivät tahoillaan ja ei oltu kateellisia
toisille".

osan seurallisesta elämästä sivuun, yksi
on ja pysyy, nimittäin Siiri-kissa. Hän
on arvonsa tunteva Ragdoll, ikänsä puolesta jo varsin tukevasti
eläkkeellä. Aikansa haastattelijaakin kyräiltyään hän uskalsi
hypätä pöydälle rapsutusta kerjäämään. Kyllikki ja Siiri yhdessä
katselevat ja välillä ihmettelevätkin
maailmanmenoa keittiön ikkunan äärellä turvallisesti kuitenkin omassa kodissa.

Kyllikki seuraa vielä aktiivisesti nykymaailmaa,
lehdet tulevat luetuiksi ja television uutiset katsotuiksi. Tietokonehommat hän on suosiolla jättänyt
nuoremmille. Niin, vaikka Korona-aika on jättänyt

Teksti ja kuvat: Maarit Rintala,
Tiedotusryhmä

Maailma meni hetkessä sekaisin
”Maailma meni hetkessä sekaisin”. Näin kuvaa eräs CO- sen toimintaa arvosteltiin ja uutisoinnin koettiin olevan
VID -19 kyselyyn vastannut ikäihminen, kun selvitimme ikäihmisiä syrjivää.
miten koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitteet ovat vai”Meitä vanhoja syyllistetään, kun käymme asioilla.
kuttaneet ikäihmisiin kuluneen kevään ja kesän aikana.
Yli 70-vuotiaiden ihmisten kohtelu, eristäminen ym.
Kysely kerättiin sähköisellä lomakkeella keväällä ja koroaivan ennen kuulumatonta.”
nan hieman laannuttua paperisella kyselyllä kesän aikana
”Todella kova oli kontrolli vanhuksille.”
Turun Seudun Vanhustuki ry:n kautta. Kyselyyn vastasi
183 ikäihmistä. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneelle!
Vierailukiellot ja omaishoitajuus ottivat koville. Ison
Tässä kirjoituksessa kuvataan tutkimuksen alustavia tumurheen kyselyyn vastanneille aiheutti se, että vierailut
loksia, kyselyn avoimen kysymyksen vastauksia.
asumispalveluyksiköissä, vanhainkodeissa ja sairaaloiden
Elämä rauhoittui ja ulkoilusta tuli entistä merkitykselli- vuodeosastoilla kiellettiin. Läheisiä ei pystynyt tapaasempää. Osa kyselyyn vastaajista kuvasi, että on selvinnyt maan pitkään aikaan. Vierailukiellot läheisen luo aiheuttikorona-ajasta mielestään hyvin. Vaikka tilanne maailmas- vat suurta ikävää ja murhetta. Vierailukieltojen vuoksi
sa onkin kovin murheellinen, osa koki oman elämänsä
myös intervallipaikat suljettiin ja omaista ei saatu hoirauhoittumisen positiivisena asiana. Monilla myös ulkoi- toon. Omaishoitajien jaksaminen oli äärirajoilla.
luharrastukset, pihatyöt ja mökkeily lisääntyivät ja samal” Pahinta on, etten voi tavata elämänsä
la nautittiin kevään ja kesän kauniista päivistä.
viimeisiä hetkiä elävää muistisairasta äitiäni.”
Tällä hetkellä olemme tilanteessa, että koronatartunnat
jatkavat kiintyvästi leviämistään. Epidemia näyttää pitkittyvän ja rajoitustoimia tullaan uusimaan leviämisen
estämiseksi. Vaikka alustavat tuloksemme näyttävät siltä,
että osa ikäihmisistä koki selviytyvänsä tilanteesta hyvin,
Liikkuminen, harrastaminen ja sosiaaliset kontaktit raniin tilanteen pitkittyessä ikäihmisten hyvinvoinnin kysyjoittuivat. Epidemian edetessä liikkumista ja sosiaalisia
mykset tulevat kyllä keskeisiksi.
kontakteja rajoitettiin ja harrastustoiminnat keskeytettiin,
mikä toi kyselyyn vastanneiden ikäihmisten arkeen isoja On ennustettu, että ne, joilla on paljon sosiaalisia kontakmuutoksia ja päivittäinen elämänrytmikin saattoi mennä teja ja mahdollisuus ylläpitää fyysistä toimintakykyään,
sekaisin. Kuitenkin positiivisella elämänasenteella pärjäsi voivat paremmin poikkeustilankin aikana. Niillä, joiden
mukavasti. Puolisosta sai juttukaveria, mutta samalla sosiaaliset verkostot ovat suppeammat, voivat elämänhuoli yksinäisistä ihmisistä ja heidän pärjäämisestään laatu ja toimintakyky heikentyä entisestään.
kasvoi.
Huolehditaan siis toisistamme ja voidaan hyvin.
”Olen huolissani vanhuksista, jotka ovat yksin.”
Kirjoittajat: Sini Eloranta,
yliopettaja Turun ammattikorkeakoulu,
Ikäihmisten syyllistäminen ja eristäminen herätti tunteiedunvalvontaryhmän jäsen ja
ta. Ikäihmiset ovat ikänsä puolesta keskeinen riskiryhmä
Virpi Järvenpää, geronomi,
COVID-19-epidemiassa. Kyselyyn vastanneiden kokemukTurun ammattikorkeakoulun Gerontologisen
sen mukaan suhtautuminen ikäihmisiin on muuttunut
asiantuntijuuden (YAMK) opiskelija
koronatilanteen vuoksi negatiivisemmaksi. Myös hallituk”Ulkoiluharrastukseni on tuplaantunut, ja olen löytänyt
taas muita kauan sitten unohtumiani juttuja, isoja palapelejä, lukemista ym. Ulkoilusta ja liikunnasta on tullut
entistäkin merkityksellisempää.”
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Kyllä lääkäri tietää, Yle Areenan antia
Ylen TV 1:n ohjelmasarjassa ”Prisma, kyllä lääkäri
tietää” lääkäri Michael Mosley etsii uusia keinoja
edistää terveyttä. Ohjelman jaksot ovat tiiviitä tietopaketteja, jotka sisältävät paljon hyvää tietoa myös
vanhuksille. Ohjelmat ovat kuitenkin melko nopeatempoisia eikä niiden kaikkia hyviä ideoita ehdi
välttämättä heti painaa mieleen. Onneksi on ylen
Areena, josta ohjelmaa voi katsoa pätkittäin samalla
muistiinpanoja tehden. Tässä muutama asia mainiosta ohjelmasta.

kin, joka koskee lihasmassan ja voimien säilyttämistä. Ilman voimaharjoittelua vanhuksen lihasmassa
pienenee. Tarvitaan voimaharjoittelua kaksi kertaa
viikossa jotta lihakset pysyvät kunnossa. Voimaharjoittelun voi myös palastella.

Viiden kohdan ohjelmassa vanhusryhmä nousi seisomaan tuolilta, marssi paikallaan polvia kunnolla nostaen ja nousi varpailleen, ojensi jalkansa suoraksi
istualtaan ja kyykkäsi. Näin he tekivät minuutti kerrallaan, leväten toisen kaikkiaan yhdeksän minuutin
Kuntovinkki 1.
ajan aamuin, illoin. Tutkimusta johti Tony Perkin.
Kävele reippaasti 5 minuuttia 6 kertaa päivässä.
Kuukauden harjoittelun jälkeen vanhusten jalkojen
lihasvoima oli kasvanut viisi prosenttia ja reisilihasTiedetään, että päivittäin pitäisi
ten massa oli kasvanut kaksi prosenttia. Merkittävä
liikkua reippaasti noin puolen tun- parannus kevyellä harjoittelulla kuukaudessa. Tällainin ajan ainakin viitenä päivänä
nen harjoittelu on helppoa, ilmaista -ja mikä parasviikossa. Tuollainen kuntoilu jää
ta, se pitää harjoittajansa pitkään toimintakykyisekuitenkin helpolla väliin kun on
nä.
kaikkea
muutakin.
Kuva: Pixabay
Sopivia liikkeitä voit opetella vaikka yhdistyksen tarEipä hätää, liikunnan voi tehdä myös palastellen.
joamassa tuolijumpassa Ruusukorttelin liikuntasalisSamaan lopputulokseen pääsee liikkumalla tai voi- sa. Siellä jumpataan Annelin ohjauksessa torstaimistellen 5 minuuttia 6 kertaa päivässä. Näitä jump- sin kello 13-14. Kukin jumppaa oman kuntonsa mupia pitäisi tehdä viitenä päivänä viikossa. Tuollaiset kaan ja omalla vastuullaan -siis Ruusukorttelissa
lyhyet liikuntahetket voi helposti tehdä arjen tauko- Puistokatu 11.
ja hyväksi käyttäen.
Vinkki terävään ajatteluun
Ohjelmassa vanhukset liikkuivat reippaasti kävellen Opiskele uutta kieltä.
joko tuon puoli tuntia päivässä tai kävelivät reippaasti 5 minuuttia kuudesti päivässä kuukauden
Aivojen kunnossapitoon on ohjelmassa myös hyviä
ajan. Koetta johtivat tohtori Ian Lahart, liikuntafysio- vinkkejä. Yksi vinkki on. Lääkäri Michael Mosley kerlogi Wolverhamptonin yliopistosta ja tohtori James too, että uuden kielen opiskelu pistää aivosolut hyBrown, lihavuus- ja diabetestutkija Astonin yliopis- vin liikkeelle. Tätä koetta johti neurotieteilijä, tohtotosta. He seurasivat koehenkilöiden veren sokeri- ja ri Thomas Back Edinburghin yliopistosta. Hän kerrasva-arvoja. Ne alenivat toivotusti kummallakin
too, miksi kielen opiskelu on aivoille hyväksi. Sudoku
tavalla. Niin kävi sekä kerran päivässä liikkuvilla että on kuin menisit kuntosalille yhtä laitetta käyttäpalastellen 5 minuuttia kerrallaan liikkuvilla. Koemään, kielten opiskelu taas vastaa kaikkien kuntosahenkilöt pitivät parempana viiden minuutin harjoi- lin laitteiden kiertämistä.
tusjaksoja koska niitä pystyi tekemään sopivina hetkinä pitkin päivää.
Koeryhmä opiskeli uutta kieltä kolmena päivänä viikossa 4 tuntia kuukauden ajan. Ennen koetta ja sen
Kuntovinkki 2.
jälkeen opiskelijoiden henkiset kykynsä mitattiin:
Voimaharjoittele. Nouse seisomaan tuolilta, marssi Kokeessa tarkasteltiin keskittymistä, muistia ja henpaikallaan polvia kunnolla nostaen, nouse varpaille- kistä joustavuutta. Osoittautui, että kaikki koehenkisi, ojenna jalkasi suoraksi istuessasi ja tee kyykkyjä. löt olivat parantaneet henkisiä kykyjään kuukauden
Näin he tekivät minuutti kerrallaan, leväten toisen
kielen opiskelun avulla. Kaikkein upeinta oli se, että
kaikkiaan yhdeksän minuutin ajan, kerran aamulla ja iäkkäät paransivat kykyjään jopa nuorempia enemkerran illalla.
män.
Lääkäri Zoe Williams esittelee toisen liikuntavin12

Kielten opiskelu siis parantaa henkisiä kykyjä ja estää niiden rappeutumista. Lääkäri Michael Mosley
kertoo lisäksi, että kielten opiskelu näyttää myös
ehkäisevän dementian tai Alzheimerin taudin puhkeamista jopa viidellä vuodella. Onhan uuden kielen
oppiminen aina hauskaa ja antoisaa mutta terveysvaikutukset tulevat itse kielen opiskelusta. Ei siis ole
niin tärkeää oppia kieltä heti hyvin, pääasia on kielen opiskelu.

koneiden ym. käyttöohjeita saman ajan. Ennen ja
jälkeen joka testin mitattiin endokannabinoidien
pitoisuus verestä. Samoin vastattiin asiaa koskevaan
kyselyyn.
Tulokset: Tylsä lukeminen vain laski mielialaa, pyöräily nosti hyvän olon kemikaalia 20%, tanssiminen
teki samoin mutta myös mieliala nousi. Kuorolaulu
sen sijaan nosti hyvän olon kemikaalien pitoisuutta
40%, samoin laulajien mieliala nousi huomattavasti.
Koeryhmäläiset ovat pitkään laulaneet kuorossaan,
joten ei vielä tiedetä miten kuorolaulu toimii untuvikoilla.

Nyt on hyvä tilaisuus virkistää englannin kielen taitoa kielikylvyssä. Lähde keskustelemaan englannin
kielellä. Joka toinen viikko keskiviikkoisin kello 10 11.30 yhdistyksen toimistolla Läntinen Pitkäkatu 33,
myös etäyhteydellä.
Hyvän olon tunteita kannattaa tarkkailla. Niitä kannattaa seurata sillä ne voivat nousta monista asioisHyvä ihana olo
ta. Tämän tutkimuksen mukaan ainakin liikkumisesOnnen tunteita voi lisätä laulamalla kuorossa.
ta, tanssimisesta, yksin laulamisesta, yhdessä tai
kuorossa laulamisesta. Niinpä ihmisten ikiaikainen
Lääkäri Michael Mosley löytää hyvän olon kemikaa- tapa on istua iltanuotiolla, kertoa tarinoita, laulaa ja
lien lisäämisen tapoja. Hyvän taivaisen olotilan voi
tanssia. Se voimistaa yhteisyyttä, antaa voimia ja voi
saada pitkällä juoksulenkillä tai sen jälkeen, samoin jopa parantaa.
avantouinnin ja saunan jälkeen. Nottinghamin yliopistolla tutkittiin keinoja hyvän olon saavuttamiYhdistyksen toimistollakin lauletaan suomalaisia
seen. Derbyshiren rock-kuorolaisista saatiin hyvä
kappaleita yhdessä. Sinne ovat kaikki äänialat tervekoeryhmä. Tutkimusta johti fysiologi Saoirse
tulleita, kunhan taas päästään laulamaan. TarkemO`Sullivan. Hän on kiinnostunut hiljan löydetystä
masta aikataulusta voi kysyä yhdistyksen toimistolta
kehon omasta kemikaaliryhmästä, endokannatai katsoa tapahtumakalenterista.
binoideista, jotka ovat hyvää oloa tuottavia aineita.
Ne tuottavat mielihyvää ja kohottavat mielialaa, väTeksti: Rainer Grönlund
hentävät ahdistusta ja lievittävät stressiä. KoehenkiHallituksen jäsen
löt pyöräilivät, osallistuivat tanssitunnille ja viimeksi
kuorolauluun.
Kirjoitus on julkaistu yhdistyksen blogissa 25.9.2020
https://vanhustuki.wordpress.com/.
Vertailun vuoksi he vielä yhtenä päivä lukivat pesu-

Pulmat

Lähde: vahvike.fi
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Ryhmätoiminta — ikäihmisten elämänlaatu
Fingerroosin säätiön vanhustyön asiantuntija Tuula
Nikkilä oli puhumassa VIRKEÄ VANHUUS luentosarjassa siitä, mikä merkitys on vanhusten
ryhmätoiminnalla ja miten se vaikuttaa ikäihmisten
koettuun elämänlaatuun. Luento pohjautui hänen
Turun AMK:lle tehtyyn opinnäytetyöhön. Tuula on
pitkän linjan terveydenhuollon ammattilainen ja hän
on toiminut mm. kotihoidon esimiestehtävissä ja
Sininauhayhdistyksessä.

ja ymmärrys osallisuuden merkityksistä syvenee ja
laajenee. Merkityspuun avulla visuaalisesti nähdään
ikäihmisten esiintuomia merkityksiä koettuun elämänlaatuun liittyen. Elämänlaadusta ei ole olemassa
yhtä yleismääritelmää, mutta yleisesti siihen katsotaan kuuluvaksi: aineellinen hyvinvointi, läheissuhteet, terveys ja toimintakyky, psyykkinen, emotionaalinen ja kognitiivinen hyvinvointi sekä käsitys
itsestä.

Kuuntelijat saivat vastauksen kysymykseen, miksi
lähditte kuuntelemaan tätä esitystä? Perusteina
kuultiin mm. omaan ikääntymiseen liittyvät muutokset ja niihin varautuminen, esimerkiksi juuri uusien
harrastusten ja tuttavuuksien hankkimisena. Tiedon
tarve myös kannustimena, sillä esityshän perustui
tutkittuun tietoon ja siinä oli käytetty ammatillisia
lähteitä. Moni oli liikkeellä oman työn puolesta, halu
saada eksaktia tietoa, miten ikäihmiset kokevat ryhmätyön. Korona-ajan haasteena on varsinkin vanhemman ikäpolven kohdalla syrjäytyminen sosiaalisista aktiviteeteistä.

Johtopäätelminä ryhmän merkityksestä todettiin
esimerkiksi: kotoa lähteminen, ryhmään kuuluminen, sai uusia ystäviä ja tuttuja. Monen mielestä
mukavaa oli ryhmässä vallitseva leikkimielisyys. Oli
myös mukava kuulla toisten ajatuksia erilaisista puheenaiheista, omat ajatukset tuntuivat usein kiertävän kehää yksin ollessa. Oli piristävää lähteä pois
kotoa välillä, viikko rytmittyi mukavasti. Sai tuttavia
ja verkostoa, tulee lähdettyä ulos ovesta, kun on
selkeä syy lähteä.

Ikäihmisten hyvinvointi
on nyt keskiössä. Heidän
määränsä kasvaa kiihtyvällä tahdilla ja tarve tuoda esiin ikäihmisten oma
ääni, omat kokemukset
ja toivomukset on
erittäin toivottavaa.
Työn tarkoitus on ollut
sanallisesti kuvailemalla
ja visuaalisesti näkyväksi
tekemällä lisätä ymmärrystä ryhmätoiminnan
merkityksestä ikäihmisten kokemaan elämänlaatuun. Työn toteutusympäristö ja tutkimuksen
kohderyhmä on Fingerroosin säätiön Tarinaryhmätoiminta, joka on viikoittain kokoontuvayli 60vuotiaiden suunnattu keskusteluryhmä. Ryhmä oli
aktiivinen ja keskusteleva, aiheina mitä milloinkin
mielenpäällä oli. Paikalla yleensä 3–9 henkilöä, ikärakenne 69–86 vuotta, kaikki tutkimuksen aikana
yksinasuvia. Osa ollut ryhmässä vuodesta 2018 asti,
osa tullut myöhemmin. Aineistoa kerättiin kyselemällä ensin ryhmähaastatteluna, osallistuminen oli
vapaaehtoista.
Haastateltavien kokemukset ovat aina yksilöllisiä ja
yleistettävyys ei ole mahdollista, mutta yksilöiden
kokemuksista voidaan todennäköisesti oppia asioita

Yksilöhaastattelussa tuli myös uusia näkökulmia
esiin: kun tulee lähdettyä ryhmään, tunne siitä,
että on vielä tarpeellinen antaa innostusta arkeen. Voi tuntea, että on vielä tärkeä tehtävä
maailmassa. Lähipiiri on kaventunut, mutta ryhmään kuulumalla tuntee vielä jotenkin voivan
vaikuttaa ympäristöön ja samalla luottamus ihmisiin kasvaa.
Ihmisten ideoimaa touhua!! Ihanaa ja viihdyttävää ajankulua ja kahviakin saamme juodaksemme. Kohde mihin menee, tuntee itsensä tervetulleeksi! Viikon kiinnepiste. Olen tänne kotiini usein
lukkiutunut, ihan muutenkin vaan kuin Abloylukon taaksi. Meillä on myös kortteja, joissa kysymyksiä mihin pitää vastata, siellä mennään joskus aika syvällisiin. Kun tulee lähdettyä yhtenä
päivänä, tulee lähdettyä toisenakin päivänä. Kyl
tää saa jalat liikkeelle.
Ryhmään osallistuminen vaikutti positiivisesti kaikkiin elämän osa-alueisiin. Mitä jos ryhmä loppuisi?
Hyvin merkityksellinen osalle, tyhjiö! Ehkä osaisi
kokeilla jotain muutakin, ryhmä on tuonut voimavaroja uuteenkin. Isoja merkityksiä elämänlaatuun.
Vaikka tässä tutkimuksessa kyseessä oli pieni otos,
se oli laadullinen ja vahvistaa yleisiä käsityksiä ryhmätoiminnan merkityksellisyydestä vanhusten parissa.
Teksti: Maarit Rintala, Tiedotusryhmä
Kuva: Merkityspuu, TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ
| Tuula Nikkilä
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Elämää maatilalla sodan jälkeen
Sota oli ohi, sotilaat palanneet perheidensä luo. Vaan ei sentään kaikki, isäni oli yksi niistä 95000 suomalaisesta, jotka eivät päässeet takaisin. Hänet siunattiin kotipitäjäänsä Maariaan, sankarihaudan multiin –
poissaolevana – kesällä 1944. Olin silloin puolivuotias liinatukkainen pullero, sisaret 2½ ja 3½ -vuotiaita.
Noina vaikeina aikoina luonamme asui myös äidin sisar 3½-vuotiaan poikansa kanssa. Elämä jatkui, mutta
omaa muistoa isästä minulle ei jäänyt – vai jäikö sittenkin?
Maatiloilla, varsinkin isännättömillä, oli vaikeaa löytää työntekijöitä. Toisaalta useimmat sotavangit, upseeritkin, olivat valmiita lähtemään maa- ja metsätöihin – heitä saatiin meillekin. Heidät palautettiin Venäjälle lokakuun lopussa 1944 jolloin en vielä ollut täyttänyt ensimmäistä vuottani. Heistäkään omaa muistoa
minulle ei jäänyt – vai jäikö sittenkin?
Meille töihin päässeet vangit asuivat runsaan kilometrin päässä, toisella maatilalla. Määräysten mukaan
heitä piti aina saattaa. Ensimmäisen työpäivän iltana äitini valmistautui matkaan. Yksi vangeista kuitenkin
sanoi hänelle jotta ihan turhaan, he osaavat tien. Ja JOS he haluavat paeta, yksi pieni nainen ei sitä estä. Ja
niin oli, he tulivat tehden työnsä hyvin, päivä toisensa perään. Tämä vankeuskausi oli heille koko armeijassa olonsa parasta aikaa. Työ sujui hyvien työolojen ja koneiden vuoksi, heitä kohdeltiin inhimillisesti, ihmisinä. Ja kirsikkana kakussa: maataloissa oli ruokaa! Vankileireillä kuoltiin nälkään – Suomessakin.
Heitä oli useita, ateriat sujuivat tuvan pitkän pirttipöydän äärellä. Pöytään katettiin aina jokaisen lautasen
viereen oma kotona leivottu reikäleipä. Keskelle pinottu miesten määrän mukainen pino leipiä oli loppunut heti eivätkä kaikki saaneet omaansa. Ei sitä ryhdytty peräämään, annettiin lisää. Nälkähän heillä oli.
Vaihdettiin vain taktiikkaa. Perhe söi samaan aikaan ”ruokasalissa”. Vangeista joku kävi alkuaikoina katsomassa mitä oma väki herkutteli, heillä oli kokemusta epätasa-arvosta
meillä Suomessa. Rauhoittuivat pian, samaa ruokaa, samaa leipää, maitoa, voita, puuroa yms. syötiin kummallakin puolella. Eikä nälkäisenä tarvinnut nousta pöydästä. Työmiehiä varten meillä kasvatettiin kessuakin,
vangeille yhtälailla. Sitä oli vintillä ripustettuna kuivamaan vielä kun minä
nelivuotiaana serkkupojan ja sisarteni kanssa kokeilimme miltä se tupakki
tuntuu. Siihen jäi tupakoimiseni!
Pääosin nämä ihmiset olivat nuoria miehiä. Oma perhe, lapsetkin, odottivat isän paluuta. Heillä oli ikävä
kotiin ja me lapset muistutimme heistä. ”Kaunis Marja, paljon kaunis Pentti!” sanoi neljävuotiaan pojan
isä. Moni heistä itki lähtiessään viimeistä kertaa ennen palautusta – eikä suinkaan ilosta päästä takaisin
kotimaahan. Useimmat joutuivat työleireille, monille kävi vielä huonommin.
Minä vauveli ilmeisesti vetosin isäntunteisiin – ja minulla taas oli tarve olla turvallisessa sylissä. Siinä kohtasivat vastakkaiset tarpeet, venäläisten sotavankien inhimillinen ikävä rakkaittensa luo ja viholliskansan
lapsen isänkaipuu. Minut kaapattiin syliin, leperreltiin ja usein minulle hyräiltiin hiljaa, syödessäkin joku
halusi pitää minua polvillaan. Oliko luottamukseni heihin perua niistä muutamasta kerrasta jolloin oma
isäni oli päässyt lomalle ja pitänyt minua sylissä? Ja miksi mielessäni läikähtää lämmin hyvänolon tunne
kun kuulen hiljaista venäläistä laulua? Miksi en koskaan ole vihannut tai ollut katkera venäläisille isäni kaatumisesta? Elävätkö kaikki aikaisetkin unhoon vaipuneet, muistin saavuttamattomiin painuneet tapahtumat meissä loppuun asti?
Teksti: Päivi Eskola
Kuva: Pixabay

"Tee työtä ja säästä
ja käytä itses aina kuin rehellinen mies,
niin kaikki viimein päättyy hyvin."
- Aleksis Kivi
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Äijätte kuntokävely pururadal
Täsä yks kaunis päivä Jalone ja Miättine oliva taas lähtene kuntoas kohottama ja juttu luisti. He oliva kävelle yhdes jo muutama vuode kosk he tykkäs et nää kävelyt antaa puhtii ja iloo elämässe. Joskus on saatu
riamukkai oivalluksi, joskus on taas juteltu muute vaa hauskoi. Mut on vakavampiiki pohdittu.
Kuva: Pixabay

Kuva: Pixabay

- Onks sul koska tapahtunu sillai, et sää olet just soittamas jolleki ja ennen ku
sää ehdit tehdä mittä puhelin soi ja se ihminen on jo siäl. Tai on mul käyny niinki, et ku mä nosta puhelime korval ni se mun ajattelema ihmine on jo siäl, ennen ku mä ehdi tehdä mittä?
- On kyl! Mää ymmärtäisi sen jos ne vastaajat olis niit kaikke tavallisimpi, joitten
kans mää soittele, mut sit ku parin vuoden takane tuttu tai sukulainen, jota et
ol aikoihi nähny, on samal tavat yllätäen puhelimes tai soittaa sul, ni se tuntu
kyl vähä oudolt.

- Mut kauhia kiva se kyl o.
- Sillo kyl tuntu et meil täyty olla jotta syvempää yhteyt, ku noin käy.
- Nii, ja se tuntu kauhia luantevalt, ikään ku kuuluis asiaa, et tiätenki nii käy!
- Samal taval muute joskus törmä ihmisee, jota just on ajatellu tai jonka olisit aikonu tavata.
- Joo, sillo sanoo helposti, et no siin sä olet, mä just ajattelin sua, ku mul on sul assia.
- ja semmonenki, et joku sul entuudestas vieras ihmine tulee ette mont kerta peräkkäi. Sillo mä ole ajatellu, et pitäis iha kyssy kuka sää olet ja yrittä ottaa selvää mikä juttu tä oike o!
- no, oleks tehdy sillai?
- joskus kyl! Parast o sillo ku huamaa, et ai, se oot sinä! Ja taas pääsee jossai asias ettepäi!
- nii, joku johon on pitänyt ottaa yhteyt, muttei sit o tehny sitä!
- just ni!
Sit he kävelivä vähä aikaa miätteissäs ja sanova yhtaika ”Aika kummallinen juttu!”
Hiljasuude jälkke he kattos toisia ja nauro. Tällai oli kiva jutella ja fundeerata maailma. Ain sii jotenki hoksaa jotta uuttaki, jos ei muuta ni jotta uut ihmeteltävä joho voi seuraaval kerral palata, ku o miättiny sitä
rauhas pitemmän aja.
- Mul ainaki o parhaite jääny mielee ite järjestettyje matkoje aika syntyne keskustelu. Josta syyst sillo saa
helpol uut tieto ja iha uudellaissi ajatuksi, mitä ei muute olis millä tullu miäle. Kreetal mä kerra opi miks
kaik uudemmat talot oli melke valmiit ja niis asutti mut ylin kerros oli pahasti keske. Se johtu siit, et kiinteistövero aleta maksaa vast, ku talo o kokonas valmis.
- Joskus on hyvä tuuri sillaiki, et matkal sattu saama hyvä oppaa, joka ossa kertoo paljo tommosi yksityiskohtii. Neuvostovirost yks opas kerra muisteli, et koulus tulles äit ain kysy heilt, et mitä ruakka koulu oli ja
he saivat usse vastata, et sitä samaa, Viro sinist. Ne kuulemma oli perunoi, joita oli liikaa lannoitettu jollai
yleisliittolaisel lannotteel – tosin mää ole myähemmi oppinu, et kyl semmossi sinissi perunalajikei on iha
luonnostaski olemas.
- Ajatteles sitä Rautavaara laulu isoisä olkihatust. Vois hyvi olla, et sopivas tilantees joku kertois sul samankaltase jutu josta sil kertojal rakkaas esineest.
- Mä en tiädä kuuluk tä ny oikke tähä, mut joskus sattu sopivast paikal näkemä uusi asioi ja tapoi. Me tulti
perhe kans Itävälla alpeil joskus illa leiritäalueel ja alettii pystyttää telttaa. Yhtäkki lima oli täynnä tosi suuri
lentävii ruskei koppakuariaisii, jokka laskeutu joka paikka mukaa lukien ihmisten tukat ja vaatteet. Ja et
me, varsinki lapset, ruvetti huitoma ja huutamaa et mitä nää oikke o eikä tiedetty et onk ne vaik vaarallisi.
Sen osas arvata ku katto ympärilles ja näki muitte istuva rauhallisest telttatuoleillas ja katteleva meit. Niil
oli hauskaa. Siit me arvatti et taitava olla iha vaarattomi vaik vähä inhottavi olivatki. No, seuraaval illal meki istuttii telta ulkopuolel ja odotettii uusi tulijoit ja kateltii mite ne illan koppakuoriaisyllätykse suhtautuiva: samal taval ku meki!
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- Me oltii kerra kaverin kans nuorena Paraste Stormälös heijä kesämöki ranta haravoimas ja tulti takas Airisto sora valtavien hiakkakuoppien läpi. Niit oli varma muutama kilometri eikä kettä missä. Se oli vähä
pelottava paikka jote luantevast tuli juttu kummituksist ja muist semmosist. Mää sanosi et en usko moisii!
Sit uskosi, jos tualt hiakkakuopa reuna takka iha ny tulis vaik kauhia iso miäs ja toine ihan pieni. Ja annas
olla, siält nousi semmose ja läht kävelemä meist sivu eikä kattonuka meihi päi! Ens olti hilja mut sit kaveri
sano, et sää näit noi enne! Mut en nähny, ihan keksi omast pääst. Kummituksi en kuitenka ruvennu uskoma, vaik nii luipasinki. Hassu juttu kuitenki!
- Joo, mut kyl tavallises arjes voi käydä helpol niiki, et kaupunkil tai jossa muual tule vastaa semmone henkilö, jol voi iha rehellisest sanoo, et kato! Siinä sä olet ku mä just ehtisi sua ajatella! Ku mul ois yks juttu. Ja
niin käy, et jutu saa selväks sama tiä.
- Sitä mä ole kyl pohtinu, et mikä siin o et joskus noit tommossi sattumii syntty usse mut sit o taas pitkä
aika ku mittä tommossi ylltyksi ei tul olleka.
-Se o ihan tot mut siit o kyl vaikee sanno yhtä mittä! Olis kyl mukava tiättä mite semmossi mukavi sattumuksi vois elämässe lisätä.
Jalone ja Miättine oliva kävelly jo mekose tovi, kuntopolu luanto kuunteli heijä juttujas mut hiljaa se oli, ei
kertonu salaisuut.
Teksti: Rainer Grönlund
Hallituksen jäsen
Kirjoitus on julkaistu 21.10.2020 Yhdistyksen blogissa. Tutustu myös muihin blogikirjoituksiin https://
vanhustuki.wordpress.com/. Blogiin pääset myös kotisivujen kautta.

Anagrammit
Järjestä kirjaimet uudelleen. Löydät suomalaisia kaupunkeja ja kuntia.
ALITILA
ASTIAVALOS
ELIOT
HAMEVA
LAOS
MAITOLITRA
MOI IPA

OMENARIVI
RUMAA
SUKIVAT
SÄKKIPIMEÄ
TORINO
URAA
ÄLYKÄS
Jokaiseen pysty– ja vaakariviin sekä 3x3 ruudun kokonaisuuteen
tulee kerran numerot 1-9.

SUDOKUT

6

5

2

4
9

4

1

5

4

2

9

2
3
1

5

8

1

6

3
4

5

6

3

3

9

4
9

8

3

7

9

7

6

6

3

4

5
1

7

5

7

2
7

6

5

1

7

3

8
2

6

5

9
17

1

2

4

4

8
4

2

2

8

6
6

1

8
6

9

7

1

5
9

Ratkaisut sivuilla 29.

18

Ratkaisu sivuilla 29.

Kuntoilukummitoiminnan kuulumisia
STEAn avustama kuntoilukummitoiminta käynnistyi
kesäkuussa. Nyt, joulukuun alussa, kuntoilukummeja
käy 18 ikäihmisen luona. Nämä ikäihmiset ovat iältään
75-94 vuotiaita ja kaksi heistä on miehiä. Kuntoilukummia odottaa tällä hetkellä 10 henkilöä.
Kun vanhus ottaa yhteyttä kuntoilukummitoimintaan,
kartoitetaan hänen tilannettaan ensin puhelimessa. Jos
yhdessä päädytään siihen, että toiminta on vanhukselle
sopivaa ja hän täyttää STEAlle määritellyt kriteerit, ohjaaja tekee kotikäynnin. Käynnillä kartoitetaan toimintakykyä erilaisin testein ja haastattelemalla. Näiden
perusteella ohjaaja laatii ohjelman, jonka mukaan kummipari harjoittelee seuraavat neljä kuukautta.
Vapaaehtoiset kuntoilukummit ovat käyneet joko kuntoilukummikurssin tai heidät on perehdytetty toimintaan henkilökohtaisesti. Tällä hetkellä toimivat kummit
ovat 23-77 vuotiaita. 100 % vapaaehtoisista ovat kokeneet tekevänsä merkityksellistä toimintaa ja toiminnan
tuottavan heille iloa.
Neljän kuukauden harjoittelun jälkeen toiminnan tuloksia mitataan samoin testein ja haastatteluin kuin alkukartoituksessa. Ensimmäiset kuntoilujaksot ovat jo ohi,
ja toiminnasta on saatu hyviä tuloksia:
alaraajojen
lihasvoima
on parantunut

kävelynopeus on lisääntynyt

50 %:lla

75 %:lla

olkanivelten Harjoittelee
liikkuvuus myös omaon lisäänty- toimisesti
nyt
75 %:lla

100 %

Arjessa muutos on näkynyt esimerkiksi kävelyn helpottumisena: harjoittelu on vähentänyt jalkojen turvotusta ja kävely on nyt kivuttomampaa. Toisella sukkien
pukeminen on nyt huomattavasti helpompaa.

Kuva: yhdistyksen kuvapankki

Kuntoilukummitoiminnan tavoitteena on, että
vanhukset voimavarat vahvistuvat, liikkuminen varmentuu ja arkiaktiivisuus sekä toimintakyky paranee. Päämääränä on, että kotona
asuminen voi turvallisesti jatkua pidempään.

Tarvitsetko kannustusta kotiharjoitteluun?
Oletko Turussa yksin asuva yli 70-vuotias ja sinulla
tuottaa haasteita vähintään yksi seuraavista:
• tuolilta ylösnousu,
• portaiden kävely tai
• ulkona liikkuminen.

Kysy itsellesi kuntoilukummia, joka käy neljän kuukauden ajan joka toinen viikko luonasi jumppaamassa kanssasi.

Kaipaatko kaveria, jotta tulisi tehtyä
esimerkiksi tasapaino tai reisilihasharjoituksia?

Toiminta on maksutonta eikä velvoita yhdistyksen
jäsenyyttä. Kummit ovat vapaaehtoisiamme; Sinulla
ei saa tarvetta ammattilaisen hoitoon muistisairauden, päihde- eikä mielenterveysongelmien vuoksi.

Ota yhteyttä: puh. 050 544 3313.
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Uusia tuulia tukiystävätoiminnassa
Korona-ajan tuomien rajoitusten myötä monen vanhuksen arki on muuttunut yksinäisemmäksi monien
harrastusten ja kerhojen jäätyä tauolle. Kun toimintakyvyn rajoitteet estävät ulos lähtemisen ilman
apua, jää moni vanhus kotinsa vangiksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan suomalaisilla
on EU-maiden paras digiosaaminen ja mainiot edellytykset ”digiloikkaan” eli digitaalisen tietotekniikan
käyttöönottoon. Vanhusten kohdallakin uuden oppiminen on mahdollista. Digilaitteiden käytön oppii,
kunhan opastusta ja tukea tarjotaan selkokielellä,
Tukiystävätoiminnan vapaaehtoisemme ovat tehrauhallisessa tahdissa ja useiden toistojen kera. Osa
neet todella arvokasta työtä yksinäisten vanhusten
vanhuksista tarvitsee henkilökohtaista opetusta juueteen toimimalla ulkoiluapuna ja keskusteluseurana
ri sen oman, kotona olevan laitteen käyttöön, mutta
myös korona-arjen keskellä. Tällä hetkellä 95 vanosa hyötyy digilaitteiden käyttöön perehdyttävistä
husta saa säännöllisesti ulkoilu- ja juttuseuraa sekä
kursseistakin.
asiointiapua ja 15 vanhusta saa piristävän juttutuokion puhelimitse meidän 103 vapaaehtoisen toimesta.
Puhelinystävyys palvelee erityisesti niitä vanhuksia,
jotka eivät toimintakykynsä puolesta pysty lähtemään kotoa, asuvat hankalien kulkuyhteyksien päässä tai eivät halua ottaa vapaaehtoista vastaan kotiinsa. Puhelu piristää ja lievittää yksinäisyyttä monen
tämän kaltaisen vanhuksen kohdalla, mutta osa
heistä toivoo kohtaamista, jossa voisi olla ystävän
kanssa kasvotusten. Olemme erityisen huolissamme
Kuva: Pixabay
juuri heistä ja siksi ensi vuoden aikana tuomme puhelinystävyyden rinnalle uuden täydentävän ystäväTammikuussa alkava Verkosta virtaa -kurssimme
toiminnan - digiystävyyden.
tarjoaa opastusta tietokoneen käyttöön vapaaehtoiDigiystävyys tuo uuden ulottuvuuden vanhuksen ja sen vertaisopastajan kanssa. Aiempaa osaamista
ystävän väliseen kohtaamiseen. Kohtaaminen tatietokoneen käytöstä ei vaadita. Ryhmässä perehdypahtuu etäyhteydellä helppokäyttöisen ja maksutto- tään myös erilaisten etäyhteysohjelmien ja man selainpohjaisen ohjelman kautta. Kamerayhsovellusten käyttöön. Kenties joku ryhmässä käviteys äänen lisäksi lisää vuorovaikutusta ja läsnäolon jöistä rohkaistuisi kokeilemaan digiystävyyttä, kun
tunnetta keskustelukumppanien nähdessä toisensa. toiminta myöhemmin keväällä alkaa.
Etäyhteys mahdollistaa myös yhteistä toimintaa,
esimerkiksi valokuvien katselun tai luonnon tapahTeksti: Laura Tuominen
tumien seuraamisen kameran välityksellä.
Tukiystävätoiminnan suunnittelija

Koetko yksinäisyyttä—ota ystävä vastaan
Ystävätoimintamme on 70 vuotta täyttäneille yksi- Vapaaehtoiset eivät tee ammattilaisille kuuluvia tehnäisille ja yksin asuville henkilöille. Toiminta on mak- täviä ja he toimivat tavallisen ihmisen tiedoin ja taisutonta.
don, joten toimintaan emme voi ottaa henkilöitä
jotka tarvitsevat ammattilaisen apua muisti-,
 Tukiystävä käy joka toinen viikko, on juttukaveri, päihde- tai mielenterveyssyistä.
tukena ulkoilussa ja apuna asioinnissa.
 Puhelinystävä soittaa 2-4 kertaa kuukaudessa ja
LISÄTIETOJA / kysy ystävää:
vaihtaa kuulumiset puhelimitse.
puh. 045 613 8839
 Digiystävän kanssa tapaatte joka toinen viikko
verkon välityksellä (toiminta käynnistyy huhtikuus- www.vanhustuki.fi
sa).
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Edunvalvonta – juuret, runko, lehdet
Kerran kuussa, kun aurinko ja kuu vaihtavat paikkaa
(tai no, riippuu vuodenajasta tuleeko pimeys vielä
puoli viideltä), kokoontuu Vanhustuen edunvalvontaryhmä istuntoonsa, jossa voidaan käsitellä kaikkia
mahdollisia vanhusten hyvinvointiin vaikuttavia tapauksia ikäneuvolasta ja kaavoituspolitiikasta bussien laatuun ja yksittäisen vanhuksen kokemukseen
digineuvonnasta. Edunvalvontatyömme on kuin jalo
tammi, joka seisoen järkähtämättä omalla paikallaan suojaa ja ruokkii metsän pieniä ja suuria asukkeja. Sadat jäsenemme, vapaaehtoisemme ja asiakkaamme ovat kuin suuret, tiheät juuret, joiden tieto,
osaaminen ja kokemus pitävät jalon rungon – edunvalvontaryhmän – ravittuna, vahvana ja vankkana.

Edunvalvonnan ulkoiset tuotokset ovat ylvään tammen kruunu, kaunis, valoon kurkottava lehvistö.
Kuin ovat tammenlehdet määrältään runsaat, niin
ovat myös edunvalvontamme keinot: mielipidekirjoituksia, puhelinsoittoja, sähköposteja, Facebookpäivityksiä, puheita, lehtihaastatteluja, toimintamme esittelyä ja epämuodollisia käytäväkeskusteluja.
Edunvalvontatyössä tulosten saaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä – yhteiskunnallisessa
vaikuttamisessa ei pikavoittoja usein saa. Eihän ihmissilmä voi havaita tammenterhonkaan kasvamista
ja kypsymistä, mutta silti siitä tulee lopulta virheetön, jalokivimäinen ja ravitseva taideteos.

Kuten lehdet kohoavat niin korkealle kuin runko
Tietoa vanhusten tarpeista, toiveista ja peloista
jaksaa nousta, on edunvalvontamme sitä tuloksekkarttuu mediaa seuraamalla ja ikäihmisten yhteykaampaa mitä useampi sitä tukee. Kutsumme Sinut
denottojen kautta, mutta myös toimintamme
pohtimaan, tutkimaan, ideoimaan, järjestämään,
”sivuvirtauksena”: esimerkiksi ohjaajamme näkevät kirjoittamaan – vaikuttamaan. Työstä ja tuesta ei ole
kartoitus- ja seurantakäynneillään, millaista on
pulaa, mutta tekijöitä me tarvitsemme. Kun meillä
ikäihmisten todellisuus poliitikkojen juhlapuheiden, on tekijöitä, tietoa ja joukkovoimaa, eivät mitkään
mainosesitteiden ja strategiapapereiden takana. He maailman myrskyt, kaatosateet tai paahtavat heltietävät, miten hyvää tarkoittavat suunnitelmat läs- teet voi erottaa meitä päämäärästämme, vanhusten
sähtävät rahan puutteen, kiireen tai väärien toimin- hyvinvoinnin parantamisesta.
tatapojen takia pelkäksi teoreettiseksi parannuksekTeksti: Daniel Telén
si. Tämä tieto kulkeutuu koneistoamme pitkin edunedunvalvontaryhmän sihteeri 2019–2020
valvontaryhmään, joka punnitsee tarkkaan jokaisen
huolen ja sen vaatiman toimenpiteen.

Avustuspäätöksistä vuodelle 2021
STEAn ensi vuoden avustuspäätökset julkistettiin 3.12.2020. Tukiystävä– ja kuntoilukummitoiminta toteutetaan 100% Veikkausvaroin—molempiin toimintoihin myönnettiin jatkoavustukset vuodelle 2021.
Stean perustelut:
Tukiystävätoiminta
”Toiminta on STEAn strategian mukaista. Suunnitellulla toiminnalla voidaan vähentää
ikääntyneiden yksinäisyyden kokemuksia ja lisätä osallisuutta. Järjestöllä on hyvä toimintaympäristön tuntemus ja toimiva yhteistyö julkisen sektorin kanssa.”
Kuntoilukummitoiminta
”Toiminta on STEAn strategian mukaista. Suunnitellulla toiminnalla voidaan ylläpitää
ikääntyneiden toimintakykyä ja tukea kotona asumista. Toiminnalla tuetaan julkisen
sektorin tehtäviä.”
Toiminta ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoisia. Kirjoitushetkellä heitä toimi 144 tukiystävinä, puhelinystävinä ja kuntoilukummeina. Kiitos teille jokaiselle!
Turun kaupungin avustuspäätöstä yhdistyksen avoimen toiminnan, kuten virkistystilaisuuksien, ryhmien ja
luentojen rahoittamiseksi, vielä odotamme.
Teksti: Nina Karuneva
toiminnanjohtaja
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Kokousterveiset
Sateisena keskiviikkona 25.11. pidettiin yhdistetty yhdistyksen kevät– ja syyskokous Lounatuulet yhteisötalon Pihlajasalissa. Kokoukseen osallistuneet jäsenet olivat ilmoittautuneet tilaisuuteen ja heille on katettuna kokoustarjoilut turvavälit huomioiden. Ennen varsinaista kokousta kuntoilukummitoiminnan ohjaaja,
fysioterapeutti Iida Aulas kertoi miten toiminta on tänä vuonna edennyt.
Kevätkokoukseen kuuluu edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Kokouksessa kuultiin myös tilintarkastajan lausunto. Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin. Oheisessa laatikossa on esitettynä joitakin toimintalukuja vuodelta 2019. Koko toimintakertomuksen löydät yhdistyksen
kotisivuilta.

Vanhustuen vuosi 2019
•

568 jäsentä tukemassa
•
18 viihdetilaisuutta
•
Työharjoittelupaikka koltoimintaa
•
136 ryhmäkertaa
melle opiskelijalle
•
180 vapaaehtoista mahdol- •
12 luentoa ja 19 tietoiskua •
Työpaikka viidelle pitkäailistamassa toimintaa
•
4000 osallistujaa
kaistyöttömälle
•
Vapaaehtoiset toiminnassa •
Lahjoituksia mm. vanhuksil- •
Kolme opinnäytetyötä
noin 500 tuntia kuukaudesle ja vastasyntyneille
•
Toiminnan tuotot 207
sa
•
Neljä jäsenlehteä
508,18€ / kulut 261 572,42€
•
Kuusi koulutusta ja virkis•
Ystävä 177 vanhukselle
•
Oma varainhankinta 20
tystapahtumaa koko yhdis- •
Kuntoilukummi seitsemälle
519,40 €, muut tuotot 32
tyksen kaikille vapaaehtoivanhukselle
466,06 €.
sille
Syyskokouksessa päätettiin pitää yhdistyksen jäsen- Hallituksen kokoonpano vuonna 2021 on seuraava:
maksu ennallaan. Toimintaa jatketaan hyvät käytän- Maarit Kulmala, Päivi Eskola, Rainer Grönlund, Sepnöt säilyttäen sekä ajan hengessä uutta tehden:
po Grönlund, Raili Koski, Rauni Niinimäki, Leena Samm. digitalisaatio ja kestävä kehitys tullaan huomi- lonen, Seija Tamminen ja Marja Tuohimaa.
oimaan toiminnassa. Ja kaiken kehityksen lomassa
Toiminnan toteuttaminen, henkilöstön palkkaamimuistetaan kuitenkin myös he, joita digitalisaatio ei
nen ja toimitilakustannukset rahoitetaan STEAn /
tavoita. Keskiössä on kotona asuvien vanhusten tarVeikkauksen ja Turun kaupungin avustuksin, jäsenpeet yhdistyksen säännöt huomioiden.
maksuin, omaa varainhankintaa järjestämällä, testaHallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan
menttivaroin sekä eri tahoilta haettavin avustuksin.
Maarit Kulmala. Tarja Kopu jätti hallitustyöskenteKokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarlyn, kiitos Tarjalle kahden vuoden mukanaolosta!
vion.
Tilalle saimme Rauni Niinimäen.

Hallitus palkitsi toiminnasta yhdistyksen ja vanhusten hyväksi seuraavat henkilöt
Kunniajäsenyys
Marja-Leena Aaltonen, toiminut tukiystävänä vuodesta 2005 alkaen.
Marjatta Toijala, toiminut tukiystävänä vuodesta 2008 alkaen.
Terttu Raitanen, toiminut yhdistyksen hallituksessa 2010-2015, tukiystävänä vuodesta 2013, kuntoilukummina 2019 alkaen sekä käsityökerhon vetäjänä, yhdistyksen edustajana Vanhustyön neuvottelukunnassa.
Vuoden vanhusteko geriatri Laura Viikari Ikäneuvolatoiminnan suunnittelusta, käynnistämisestä ja johtamisesta.
Positiivisen mielen lähettiläs Anne Aro, hyvätuulinen ryhmänohjaajamme, käsityökerholainen ja kahden
vanhuksen tukiystävä.
Kiitos pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen hyväksi Anita Sorsimo, perustajajäsen, joka toimi pitkään hallituksessa, rahastonhoitaja ja myöhemmin muun muassa tapahtumissa info pöydässä.
22

Teksti: Nina Karuneva, toiminnanjohtaja

Vapaaehtoisten virkistyspäivä Ruissalossa

Ohjelmassa oli ruokailu, työntekijöiden näytelmä,
aivopähkinöitä niin sanallisesti kuin liikunnallisesti.
Ja ensilumikin muuttui syksyksi :)

Meillä oli taas niin hauskaa teidän
kanssanne ihanat vapaaehtoiset!

Yhdistyksen
vapaaehtoisille

Kuvat:
yhdistyksen työntekijät

KUTSU
Tervetuloa yhdistyksen vapaaehtoisten tilaisuuteen
keskiviikkona 10.3.2021 kello 13-15 Lounatuulet yhteisötalo (2.krs) Pihlajasali.
Ohjelmassa muun muassa asiaa muistista.
Ilmoittaudu tarjoilun vuoksi (puh.044 536 7741) maanantai 8.3. mennessä.
Noudatamme tilaisuudessa mahdollisia epidemiaan liittyviä suosituksia.

Osaatko auttaa hätätilanteessa? Viimeisimmät ohjeet Virkeä vanhuus –luennolla 12.1.2020
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Vapaaehtoistehtäviä avoinna
Toimintamme perustuu vapaaehtoistoimintaan ja noudatamme toiminnassamme
vapaaehtoistoiminnan periaatteita. Vapaaehtoinen sitoutuu toimimaan haluamassaan
tehtävässä palkattomasti, tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.

Tarjolla paikkoja kuntoilukummina
Ryhtyisitkö kuntoilukummiksi yksin asuvalle yli 70vuotiaalle? Tapaatte joka toinen viikko neljän kuukauden ajan jumpan merkeissä. Jumppaohjelmat
annetaan valmiina ja käydään läpi ohjaajan kanssa.

Seuraavat kurssit toimistollamme:
Ti 12.1. kello 16.30-19.30
Ke 10.2. kello 13-16
Ti 9.3. kello 16.30-19.30

Mukaan pääset osallistumalla Kuntoilukummikurssille. Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista.

Ilmoittaudu/lisätietoja:
puh. 050 5443313 tai https://www.vanhustuki.fi/
toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksenkuntoilukummiksi/

Ryhdy ystäväksi yksinäiselle yli 70-vuotiaalle
Voit toimia tuki– tai puhelinystävänä. Tapaat vanhuksen joka toinen viikko tai soitat hänelle 2-4 kertaa kuukaudessa.

Uusia
toimintamahdollisuuksia

Pääset mukaan osallistumalla Ystävän
peruskurssillemme. Kurssille osallistuminen ei velvoita sinua aloittamaan
toimintaa.

Seuraavat kurssit toimistollamme:
Ke 20.1. kello 16.30-19.30
Ke 24.2. kello 13-16
Ke 17.3. kello 16.30-19.30 (myös digiystävät)
Ilmoittaudu/lisätietoja:
puh. 045 613 8839 tai https://www.vanhustuki.fi/
toiminta/vapaaehtoistoiminta/tukiystavatoiminta/

Tukiystävätoiminnassa aloitetaan vuonna 2021 Digiystävätoiminta,
missä vapaaehtoisen ja yksinäisen yli 70-vuotiaan tapaamiset tapahtuvat netissä.
Tässä ystäväsuhteessa molemmilla osapuolilla tulee olla
videopuheluyhteyteen tarvittavat välineet käytössä.
Perehdytys toimintaan maaliskuun Ystävän peruskurssilla.

Kävelyporukan vetäjäksi?
Pidätkö sinä ulkoilusta? Voisitko toimia kävelyporukan vetäjänä yhdessä toisen vapaaehtoisen kanssa?
Vanhustuen kulkijat tekevät noin tunnin rauhallisia kävelyreissuja eri puolilla Turkua.

Osallistu perehdytykseen ti 19.1. kello 14-16
toimistolla.
Ilmoittaudu / lisätietoja:
puh. 044 536 7741 .

Tule tutustumaan toimintaamme
Osallistu Infoon toimistolla tai etäyhteydellä tiistaina 19.1., 16.2. tai 9.3. kello 13-14.
Etälinkki tapahtumaan löytyy kotisivuiltamme www.vanhustuki.fi.
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Muita vapaaehtoistehtäviä

yhmänohjaajat mahdollistavat monipuolisen ryhmätoimintamme. He vastaanottavat osallistujat ja
toimivat uusien tuutorina. He luotsaavat ryhmäkerran ja huolehtivat, että kaikki voivat tuntea olonsa
tervetulleeksi. Yhteisen kahvihetken jälkeen ohjaajat toivotavat kaikille hyvää kotimatkaa.
Yhdessä työntekijän kanssa keskustellaan ja sovitaan mahdollisten materiaalien hankinnasta ryhmän toimintaan. Ohjaajat huolehtivat osallistujatietojen keräämisestä sekä ryhmäkerran teeman kirjaamisesta.
Ryhmänohjaajat voivat toimia yksin, yhdessä tai vuoroin. Ohjaajat kokoontuvat kolmesti vuodessa tapaamaan toisiaan yhdessä yhdistyksen työntekijän kanssa.

T

O

hjelmatyöryhmän suurin työ on suunnitella virapahtuma-avustajat eli sykeryhmäläiset toikistystilaisuudet; kuukausittaisen Vanhustuen
mivat isommissa tilaisuuksissa, kuten virkisiltapäivät, laulutilaisuudet ja varainkeruutilaisuudet.
tystilaisuuksissa ja messuilla eri tehtävissä.
Kokouksissa mietitään yhdessä teemat eri tapahtumiin,
Kahvinkeittäjät saapuvat ensimmäisinä laittakeskustellaan mahdollisista esiintyjistä ja sovitaan siitä,
maan tarjoiluja valmiiksi. Ennen tilaisuutta Infon
kuka aikatauluttaa minkäkin tilaisuuden. Lisäksi päätevapaaehtoiset jakavat yhdistyksen tapahtumakatään retkikohteista ja teatterimatkoista.
lentereita, ottavat vastaan retki-ilmoittautumisia
ja –maksuja. Ovien auetessa osa vapaaehtoisista Vapaaehtoiset ottavat yhteyttä tilaisuuksien esiintyjiin
on toivottamassa tervetulleeksi ja auttaa paikan ja sopivat ohjelmasta, niiden kestosta ja käytännön
löytämisessä. Vielä ennen tilaisuuden alkua pai- järjestelyistä. Tämä voi vaatia useita yhteydenottoja,
kalle on tullut lisää ryhmäläisiä hoitamaan tarjoi- koska aina ei esiintyjälle ajankohta sovi ja suunnitelmia
muutetaan ryhmän kesken sopien. Kun ohjelma on vallun ja kahvin rahastuksen.
mis, vapaaehtoinen lähettää tilaisuuden tiedot toimisTilaisuuden aikana osa sykeläisistä tiskaa keittitolle tiedottamista varten. Itse tilaisuudessa vapaaehmet ja termoskannut, laittaa tavarat paikalleen ja
toiset ovat vastaanottamassa esiintyjiä ja varmistamassiistii kahvinkeittotilan. Usein he ehtivät nauttisa ohjelman sujumisen.
maan myös ohjelmasta salin puolella.
Toimistolta otetaan yhteyttä retkikohteisiin, teatteriin
Tilaisuuden päätteeksi sykeläiset kiertävät salissa
ja bussifirmaan, sovitaan aikataulusta ja lasketaan matja järjestelevät sen ja keräävät roskat. Työntekijä
kojen omakustannehinnat. Kaksi vapaaehtoista ovat
on koko tilaisuuden ajan sykeläisten apuna.
joka matkalla matkanjohtajina.
Työryhmässä toimiakseen tulee olla yhdistyksen jäsen.

E

dunvalvontatyöryhmä seuraa monitahoisesti vanhusten asioita, kuten päätöksentekoa, tutkimustietoa ja julkista kirjoittelua. Kuukausittaisiin tapaamisiin he tuovat myös mm. kuulemaansa palautetta
vanhuksilta ja kutsuvat päättäjiä ja asiantuntijoita keskustelemaan vanhusten arkea koskevista asioista. Tosinaan asiasta tehdään kirjallinen aloite suoraan päättäjille, joitakin asioita nostetaan julkiseen
keskusteluun median välityksellä. Ryhmä järjestää myös yleisölle avoimia tilaisuuksia, kuten Vanhusten ääni -keskustelutilaisuuksia, vaalipaneeleita ja eri teemoin Vanhustuen messuja. Työryhmässä
toimiakseen tulee olla yhdistyksen jäsen.

T

iedotustyöryhmä kokoontuu neljästi vuodessa suunnittelemaan yhdistyksen jäsenlehtiä. Kokouksessa
sovitaan mistä aiheista kukin kirjoittaa seuraavaan lehteen. Lehteen kirjoitetaan mm. haastatteluja ja
luentojen lyhennelmiä. Kirjoittaja osallistuu luennolle tekemään muistiinpanoja. Puhtaaksikirjoittamisen
tueksi saattaa saada luennoitsijalta esitetyt diat käyttöön. Toimistolta kysytään haastattelupyyntö ja haastattelija sopii sen jälkeen ajan haastateltavan kanssa. Ennen kirjoituksen lähettämistä lehteen, kirjoitus
yleensä hyväksytetään luennoitsijalla tai haastatellulla. Osa kirjoituksista pyydetään ulkopuolisilta asiantuntijoilta, ja osa kuvista on vapaaehtoisten ottamia. Vuoden aikana tehdään neljä paperista jäsenlehteä.
Taitto tehdään toimistolla ja työntekijä sopii lehden painatuksesta ja postituksesta.
Työryhmässä toimiakseen tulee olla yhdistyksen jäsen.
Kiinnostuitko? Tule infoon kuulemaan lisää tai tule käymään tai soita toimistolle.
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Kaikille avoimet luennot ja tietoiskut
Noudatamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumisohjeita, myös osallistujamäärissä.
Olohuoneen tietoiskuissa kuullaan asiantuntija-alustuksia kahvikupin äärellä yhdistyksen
toimistolla. Tietoiskuihin voi osallistua myös etäyhteydellä (linkki tapahtumaan kotisivuillamme).
Virkeä vanhuus -luennot järjestetään yhteistyössä Turun pääkirjaston ja hyvinvointialan kanssa kirjaston Studiossa (Linnankatu 2) ja luentoa voi tulla seuraamaan
yhdistyksen toimistolle tai katsoa Turun kaupunginkirjaston Facebook-sivun
kautta. Tallenne on myös katsottavissa kahden viikon ajan Turun kaupungin OmaKirjasto sivulla omakirjasto.fi (videot).
Ti 12.1. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento
Hätäkeskukseen soittaminen ja peruselintoimintojen tarkkailu. Mitä pitää ottaa huomioon hätäkeskukseen soitettaessa? Mikä on 112 Suomi -sovellus?
Miten sitä käytetään? Miten se auttaa? Mitkä ovat
tärkeimmät peruselintoiminnot? Miten niitä voi
tarkkailla? Luennoitsijana ensiavun ja terveystiedon
kouluttaja, sairaanhoitaja Eetu Honkanen.

Kaikille avoimet ja maksuttomat
luennot ja tietoiskut, myös
etäyhteydellä.

Ma 18.1. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Turu murre enne ja nykyä - viäläk sitä puhuta ja
ymmärettä? Murreguru Esa Laukkanen johdattelee
asiaan.
Ma 15.3. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Kuka minut perii? Tarvitsenko minä testamenttia ja
Ma 1.2. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
miten testamentti tehdään? Asiantuntijana OTM
Liikuntaa luustolle. Minkälainen liikunta vahvistaa Kaisa Mähkä asianajotoimisto Kailiala Oy.
luustoa, miten osteoporoosia voidaan ehkäistä liikkumalla ja miten ikä vaikuttaa luustoon? Alustajana Ti 16.3. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento
fysioterapeutti Jenna Walldén TULE-tietokeskukPoistetaan yksinäisyyttä yhdessä - Tykkää turkulaisesta.
sesta! Iäkkäiden ihmisten yksinäisyys - mikä lääkkeeksi?” Luennoitsijana Ystäväpiiri-toiminnan päälTi 9.2. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento
likkö, FT Anu Jansson Vanhustyön keskusliitosta.
Hyviä valintoja - kaiken ikää. Koskaan ei ole liian
Tietoa myös Tykkää turkulaisesta! -kampanjan toimyöhäistä pitää huolta itsestä, terveydestä ja toiminnasta sekä monipuolisia menovinkkejä senioreilmintakyvystä. Onnistumisen avaimet eivät ole kui- le.
tenkaan kaikille samanlaisia. Luennoitsijana liikuntalääketieteen erikoislääkäri, LT Harri Helajärvi.
Ma 29.3. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Turun Kauppatorin Monitori Raimo Oksa esittelee
Ma 15.2. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Turun kaupungin ja Kelan yhteistä keskitettyä asiaErilaisista vanhuksiin kohdistuvista huijauksista,
kaspalvelupistettä, joka avautui syksyllä 2020 KOPerityisesti verkkohuijauksista tulee kertomaan
kolmioon.
Eero Kuisma poliisista.
Ma 12.4. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Ma 1.3. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Asiaa ajoturvallisuudesta Keskustelua johtaa Elias
Opastusta sukututkimuksen saloihin: miten sen voi Ruutti, Koulutusohjaaja, Liikenneturva.
aloittaa ja mistä löytää tietoja. Alustajana Turun
Seudun Sukututkimus ry, varapj. ja Suomen SukututOikeudet muutoksiin pidätetään.
kimusseuran pj Jouni Elomaa.
Toimistolla maskit tarjoaa LOGONET OY FINLAND.
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Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kaikille avoin ryhmätoiminta
Toimintamme on kaikille avointa. Toimistolle on esteetön pääsy. Mm.
palvelulinja 3:n pysäkki on lähellä toimistoa.
Noudatamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumis- ja hygieniaohjeita. Päivitetyistä käytännöistä saa tiedon toimistolta.
Tilaisuuksissa yhdistyksen toimistolla on kahvitarjoilu
(vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi). Etätapahtumien linkit kotisivuilla www.vanhustuki.fi

Kuva: yhdistyksen kuvapankki

Tervetuloa!
Toimistolla maskit tarjoaa LOGONET OY FINLAND.
Ryhmät ovat maksuttomia ja tervetulleita ovat myös he, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä (emme velvoita
liittymään). Vain Verkosta virtaa edellyttää ilmoittautumista. Muihin voi osallistua silloin, kun sinulle sopii.
KUINKA SE NYT OLIKAAN...? Joka toinen viikko maanantaisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla
11.1.2021 alkaen (parilliset viikot). Keskustellaan muistiasioista ja tehdään aivoja aktivoivia tehtäviä. Ryhmä on tarkoitettu heille, joilla muistiongelmat eivät merkittävästi hankaloita arkea. Ohjaajana toimii Anita.
PIHATUOLIJUMPPA Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 11 Ruusukorttelin sisäpihalla (ei kaatosateella eikä paukkupakkasella). Tule jumppaamaan oman kuntosi mukaan ja omalla vastuullaan. Ohjaajana toimii Anneli.
BINGO Joka toinen viikko maanantaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla 11.1.2021 alkaen (parilliset
viikot). Bingo on maksuton eikä sitä tarvitse osata etukäteen. Ohjaajina toimii Helena ja Marja.
ELÄMÄKERTAPIIRI Joka toinen viikko tiistaisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla 12.1.2021 alkaen
(parilliset viikot). Tutustutaan elämäntarinoihin ja hahmotellaan oman kirjoittamista. Ohjaajana toimii Raili.
VERKOSTA VIRTAA Joka toinen viikko tiistaisin yhdistyksen toimistolla 19.1.-30.3. Opetellaan tietokoneiden, tietoverkon ja sähköisten palvelujen käyttöä. Tähän kuuden kerran ryhmään tulee ilmoittautua 12.1.
mennessä. Ohjaajina toimii EKL:n vertaisopastajat.
ENGLANNIN KIELIKYLPY Joka toinen viikko keskiviikkoisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla
13.1. alkaen (parilliset viikot). Mukaan voi tulla, vaikka englannin puhumisesta olisi aikaa.
Tapahtumaan voi osallistua myös etäyhteydellä. Ohjaajana toimii Dionysia.
KÄSITYÖKERHO Joka toinen viikko keskiviikkoisin kello 13-15 yhdistyksen toimistolla 20.1.2021 alkaen
(parittomat viikot). Tule porisemaan, ompelemaan, kutomaan ja askartelemaan yhdistyksen materiaaleista yhdistyksen hyväksi ja lahjoituksiin. Ohjaajana toimii Mari.
TUOLIJUMPPA Torstaisin kello 13-13.55 Ruusukorttelin liikuntasalissa 7.1. alkaen. Tule jumppaamaan
oman kuntosi mukaan hyvätuuliseen porukkaan. Ohjaajana toimii Anneli.
YSTÄVIÄ JA ELÄMÄÄ Joka toinen viikko torstaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla 14.1. alkaen
(parilliset viikot). Tutustutaan toisiimme jutellen ja mukavia muistellen. Kahvin lisäksi on tarjolla yhteistä
toimintaa. Ohjaajina toimii Liisa, Maarit ja Marja.
TIETOVISA Joka toinen viikko torstaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla 21.1. alkaen (parittomat viikot). Rentoa aivojumppaa eriaiheisten kysymysten parissa. Tapahtumaan voi osallistua
myös etäyhteydellä. Ohjaajana toimii Anita.
PELIKERHO perjantaisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla 8.1.2021 alkaen. Pelataan lautapelejä, korttia ja kuukauden viimeisellä kerralla pyöräytetään Onnenpyörää sanoja arvuutellen.
Onnenpyörään voi osallistua myös etäyhteydellä. Pelikerhon ohjaajana toimii Anne, Onnenpyörät
vetää Kirsi.
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Kaikille avoimet tilaisuudet
Tilaisuutemme ovat kaikille asiasta kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia (ei ilmoittautumista).
Noudatamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumisohjeita.
Toimistolla maskit tarjoaa LOGONET OY FINLAND.
Toimisto on suljettu 21.12.2020-6.1.2021
To 7.1. kello 13-15
Yhdistyksen toimisto

UUDEN VUODEN KAHVIT Tervetuloa vuoden aloitus kahville! Vapaamuotoista seurustelua, voit piipahtaa nopeasti tai istua pidempään. Jaossa tammikuun tapahtumakalentereita.

Ti 19.1. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto

INFO Tule kuulemaan ja keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta.
Voit osallistua myös etäyhteydellä (linkki kotisivuillamme).

Ti 2.2. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ Tervehdys vanhuksille! Ohjelmassa Anja Södermanin kansantanssiryhmä Katajaiset, Riitta Vasenkari runoineen, Pertti Keihäs säestäjineen laulaa ja laulattaa. Tilaisuuden juontaa Katri Lahtivuori.
Maksuton sisäänpääsy. Kahvi kello 14 (2€), ohjelma 14.15. Yhteistyössä Turun hyvinvointialan / Ruusukorttelin kanssa.
Ystävänpäivä lähestyy! Mm. kortteja edullisesti toimistolta.

Ti 16.2. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto

INFO Tule kuulemaan ja keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta.
Voit osallistua myös etäyhteydellä (linkki kotisivuillamme).

Ti 23.2. kello 13-14.30
Yhdistyksen toimisto

VANHUSTEN ÄÄNI Yhdistyksen edunvalvontaryhmän järjestämässä tilaisuudessa keskustellaan aiheesta Mitä kysyisit pormestariehdokkaalta vanhusten
asioista.

Ti 2.3. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ Tilaisuudessa mukana Eläkeliiton kuoro, Raija Lehmussaaren Balettikoulun oppilaiden esiintyminen, Tapio Eloluoto lauluineen
säestäjänään Leeni Puisto, Ritvan tuolitanssi, Kari Kannus kitaroineen laulaa
ja laulattaa. Tilaisuuden juontaa Sirkku Salomaa.
Maksuton sisäänpääsy. Kahvi kello 14 (2€), ohjelma 14.15. Yhteistyössä Turun hyvinvointialan / Ruusukorttelin kanssa.

Ti 9.3. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto

INFO Tule kuulemaan ja keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta.
Voit osallistua myös etäyhteydellä (linkki kotisivuillamme).

Ti 23.3. kello 13-14.30
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33

VANHUSTEN ÄÄNI Yhdistyksen edunvalvontaryhmän järjestämässä tilaisuudessa pormestariehdokkaiden kuulemiset. Tervetuloa keskustelemaan.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Verkosta virtaa –koulutus
Tule mukaan oppimaan tietokoneista, netistä ja sähköisistä palveluista! Kurssilla opastetaan tietokoneiden, tietoverkon ja sähköisten palvelujen käytössä. Opastajana toimii EKL:n
koulutettu vertaisopastaja.
Ilmoittaudu 12.1. mennessä toimistolle (rajattu osallistujamäärä). Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko ajalla 19.1.-30.3.2021. Kurssi on maksuton.
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Ristikon
ratkaisu
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Pulmien ratkaisut

Anagrammien ratkaisut
LAITILA
TAIVASSALO
LIETO
VEHMAA
SALO
ORIMATTILA
PAIMIO

ROVANIEMI
RAUMA
KUSTAVI
PIEKSÄMÄKI
TORNIO
AURA
SÄKYLÄ

Toimisto on suljettu 21.12.2020-6.1.2021.

Työntekijöiden yhteystiedot
Vastaava yhdistystyöntekijä
Nina Tila
044 7811 674
yhdistys@vanhustuki.fi

Kuntoilukummitoiminnan ohjaaja
Iida Aulas
050 544 3313
kuntoilukummi@vanhustuki.fi

Tukiystävätoiminnan ohjaaja
Sonja Vainikka
050 597 9751
ohjaaja@vanhustuki.fi

Yhdistystyöntekijät
Kirsi Hyvärinen
Mari Reinikainen
044 536 7741
info@vanhustuki.fi

Tukiystävät. suunnittelija
Laura Tuominen
045 613 8839
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi

Tukiystävätoiminnan ohjaaja
(Vera Holm)
Sijaisena Katri Korvela
044 536 7721
ohjaaja2@vanhustuki.fi

Toiminnanjohtaja Nina Karuneva
045 613 8840, nina.karuneva@vanhustuki.fi
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Jäsenedut yhteistyökumppaneiltamme vuonna 2021
Edut koskevat vain yhdistyksen jäseniä ja
edellyttävät mainintaa jäseneduista sekä jäsenkortin esittämistä.
ACTION GROUP FINLAND OY Kaariplasmasytyttimet ja taskulamput verkkokaupassa
www.kaarilighters.com koodilla: vanhustuki21 ja
yhdistyksen toimistolta -15% .
ASIANAJOTOIMISTO KAILIALA OY, Tuureporinkatu
6, Turku. Puh. 02 2843 400, www.kplaw.fi. Testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen laatiminen
-15 %.

KÄSITYÖ-KAISA KY Hämeenkatu 3 A, Turku. Puh.
02 233 3937. Avoinna ma-pe klo 9-17. Kaikista
tuotteista -10 % alennus.
LEMPEÄ HOIVA JA KUNTOUTUS TMI Ulla Rantanen.
Puh. 050 326 0414, www.lempeahoiva.com. Asiointi
- ja saattoapu -10 %.
MUOTITALO MARILYN Humalistonkatu 13, Turku.
www.muotitalomarilyn.fi. Normaalihintaisista naisten vaatteista 20 % alennus.

ATK-APU SP-SYSTEMS OY Viilarinkatu 5 (Länsi1keskus), Turku. Puh. 040 512 3906, www.atk-apu.fi.
RESPECTA OY Joukahaisenkatu 6, Turku (NeoTietokoneen huoltotyöt, mikrotuki, opetus ja kotisairaalan aulassa). www.respecta.fi. Myymälä avoinkäynnit -15 %. Tietokoneet ja tabletit -10 % normaana ark. 10-16. Puh. 040 3488 579, asiakaspalvelu
lihinnoista.
myös turku@respecta.fi. Jäsenetu -10 % myymälän
HANSATORIN APTEEKKI Hansakortteli Yliopistonka- valmistuotteista.
tu 20 (2.krs), Turku. www.hansatorinapteekki.fi.
RUISSALON KYLPYLÄ Ruissalonpuistotie 640, Turku.
Vapaankaupan tuotteista -10 %.
www.ruissalospa.fi. Sauna- ja allasosaston käyttö
HAUTAUSTOIMISTO PIETÉT Eerikinkatu 25, Turku, -40 % päivän hinnasta. Etu voimassa kaikkina päivipuh. 02 278 0760. Kiinamyllynkatu 5, Turku, puh.
nä pois lukien aatot ja juhlapyhät, heinäkuu sekä
02 278 0777. Henrikinkatu 2, Naantali, puh.
viikot 8 ja 52. Alennus on henkilökohtainen.
02 435 3126. www.pietet.fi. Arkut ja uurnat -10%.
RUNOSMÄEN KUKKA Veteraaninkatu 3, Turku
HIERONTA Satama Wellness Puutarhakatu 17 A 32 (sisäänkäynti Piiparinpolun puolelta). Puh.
(3krs), Turku. Ajanvaraus: www.satamawellness.fi
02 477 2770. Avoinna ark. 9.00–17.00, la 8.30–
tai Petja puh. 040 094 3505 / Teemu puh. 040 834
14.00. Su suljettu. Sesonkiaikoina palvelemme myös
0161 / Susanna puh. 040 725 1140 / Casper puh.
pyhinä. Jäsenetuna -10 % kukista.
044 271 4085. 7€ alennus normaalihintaisista hieTURUN HUOLTOEXPERTIT Jorma Puttonen, Työmierontahoidoista.
henkatu 1 A, Turku, puh 02 254 7760.
INSTRUMENTARIUM PUPILLI Eerikinkatu 6, Turku. www.turunhuoltoexpertit.com. Avoinna arkisin klo
Puh. 0203 32 852, www.instru.fi. Voimakkuuksilla
9.00–17.00. Korjaamme digiboxit, tv:t sekä muut
olevat silmälasit -30 %, ei voi yhdistää muihin tarviihde-elektroniikkalaitteet. Jäsenetuna korjaustyöt,
jouksiin tai voimassa oleviin kampanjoihin.
varaosat sekä kotikäynnit -15 % normaalihinnoista.
KAUNEUSKESKUS ILO Maariankatu 3A, Turku.
Puh. 044 700 1818, www.kauneuskeskusilo.fi. -15%
kaikista palveluista.

TURUN NAISVOIMISTELIJAT, Liikuntakeskus Energym, Vähäheikkiläntie 56 C 2.krs, Turku. Puh. 040
416 1906, tnv@tnv.fi. Kevätkauden liikuntakortti
-5€, lisäksi TNV:n jäsenmaksu 10€/vuosi.

KINTTUPISTE Humalistonkatu 18, Turku. Puh. 045
8611 509, www.kinttupiste.fi. Jalkojenhoitotuotteet VIKING LINE, Ensimmäinen linja, Turja – hoidot -10 %. Ei koske tarjoustuotteita.
ku. www.vikingline.fi tai 0600 41577 (2,01 €/
vast.puh. + pvm./mpm.). Viking Linen VuorokaudenKUULEMISEN ERIKOISLIIKE, Puistokatu 10, Turku.
risteilyt Turusta -10% valitusta hyttiluokasta, tuotePuh. 044 043 2040, paivimatti.fi. -10% tarvikkeista.
tunnus: FKKRY. Etua ei voi yhdistää Viking Line Club
KUNTO- JA HYVINVOINTIKESKUS STUDIO ONE, Pit- -etuihin. Vanhustuen toimistolta kausittaisia etukämäenkatu 6 (3krs), Turku. Puh. 040 829 5464, in- kortti-tarjouksia.
fo@studio-one.fi. Kuukausijäsenyyksistä -5€/kk. 10x
Kuntosali ja Ryhmäliikunta -kortit: -10% (rajoitus:
1kpl/hlö). Veloitukseton tutustumiskäynti kuntosalille tai ryhmäliikuntaan tai tapaaminen (60min) personal trainerin kanssa.
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LIITY JÄSENEKSI—tue toimintaamme
Turun Seudun Vanhustuki ry on vuonna 2002 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhenemisen turvaaminen ja etujen valvonta.
Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumatonta.
Kotipaikkamme on Turku.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö
tai yhteisö / yritys (kannatusjäsenyys), joka toimii
yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja tarkoitusperien
hyväksi.
Voit hakea jäsenyyttä:
•

Täyttämällä alla olevan jäsenhakemuslomakkeen. Leikkaa se irti ja postita toimistolle

•

tai ilmoittaudu netin kautta
www.vanhustuki.fi.

Jäsenyys on aina kalenterivuosikohtainen.

Jäsenenä saat
•

Vanhustuen viestin postitettuna kotiisi neljästi vuodessa

•

oikeuden osallistua yhdistyksen matkoille ja
retkille sekä varainkeruutilaisuuksiin jäsenhintaan

•

jäsenetuja yhteistyökumppaneiltamme

•

äänioikeuden yhdistyksen sääntömääräisissä
kokouksissa (henkilöjäsenet).

Ja lisäksi mahdollistat toimintaamme. Kiitos!

Turun Seudun Vanhustuki ry
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
Liityn

Jäsenhakemus 2021

henkilöjäseneksi (15 €/kalenterivuosi, yksityishenkilöt)
kannatusjäseneksi (50 €/kalenterivuosi, yritys, yhteisö)

Etunimet

Sukunimi

________________________________ ____________________________________________
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
_________________________________________________ ____________________________
Puhelin
Sähköposti
Syntymävuosi
______________________________ _________________________________ ______________
Haluan jäsenpaketin ja laskun
kirjepostina
sähköpostitse
Päivämäärä _____ / ______ 2021
Allekirjoitus, allekirjoituksellani hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n säännöt ja annan luvan
tallentaa tietoni yhdistyksen jäsenrekisteriin.
_____________________________________________________________________________
Lomakkeen vastaanottaja täyttää:
Jäsenmaksu:
laskutettu _____ / ______ 2021
maksettu _____ / ______ 2021
Jäsenen tiedot tallennettu asiakasrekisteriin _____ / ______ 2021
Jäsenpaketti toimitettu _____ / ______ 2021
Vastaanottajan nimikirjaimet: _____________________________
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Turun Seudun Vanhustuki ry
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
- Toimisto on avoinna ma-ke, pe kello 9-12 ja to kello 12-15.
044 536 7741 info@vanhustuki.fi www.vanhustuki.fi
facebook.com/Turun-Seudun-Vanhustuki-ry
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