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Pääkirjoitus
Kesä 2021
Muistamme helteet, kuivuuden ja Koronan,
kun puhumme kuluneesta ihanan aurinkoisesta ja lämpimästä kesästä 2021.
Kevään kylmyyden jälkeen saimme lämpöä kerrakseen ja odotimme tietysti kaikki Koronan aiheuttamien
rajoitusten poistuvan tai ainakin osittain helpottavan.
Helpottavan kanssakäymistä arjessa ja matkustelua, mutta kuinka kävikään.
Rokotuskattavuuden parantuessa on ollut kuitenkin aivan liikaa altistuneita
sekä sairastuneita ja päivittäiset luvut ovat nyt olleet huimia.
Onko syynä rajoitteiden poistaminen vai väsymys ja sen myötä välinpitämättömyys?
Varmaankin molemmat seikat ovat syynä nykyiseen tilanteeseen.
Odotamme nyt syksyltä asiaan muutosta ja jää nähtäväksi mihin suuntaan tässä mennään.
Se on ainakin varmaa, että huolellisuus käsien pesussa sekä maskin käytössä
ja maltti yleensä liikkumisessa riittävine välimatkoineen ovat aiheellisia edelleen.
Yhdistyksessä odotamme myös malttamattomana, että saamme järjestää ne
suunnitellut tilaisuudet ja tapahtumat, joita olemme valmistelleet syksylle.
Tulossa on messut, on konsertti, iloisia iltapäiviä sekä paljon muita tapahtumia.
Seuraa siis tarkkaan ajantasaista tapahtumakalenteriamme ja tule mukaan viihtymään kanssamme.
Pidetään huolta itsestämme ja jaksetaan vielä noudattaa näitä rajoituksia niin pysymme terveinä.

Elokuun sateiden keskeltä,

Maarit Kulmala
Puheenjohtaja

2.7. Mölkyn jälkeen pelikerholaiset Helena, Raili, Eino, Marja, Lea, Sirpa, Marja, Jukka ja Brita kokoontuivat Marjan luokse kahvittelemaan. Kuvat otti ryhmän ohjaaja Anne Aro.
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75-vuotiaiden turkulaisten terveys ja toiminta
Virkeä vanhuus-luentosarjassa Turun kirjastossa oli
vuorossa Marika Salminen Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta. Hänen aiheena oli vuonna 2020
aloitettu 75-vuotiaiden ikäneuvola kahden vuoden
kokeiluna. Aineistoa ei ole vielä kokonaan ehditty
käymään läpi 1945 syntyneiden osalta koronan sekoitettua aikataulua, mutta 352 henkilön tulokset
on ehditty käymään läpi.

kaan. Kysyttiin myös päivittäisestä liikunnasta ja sen
määrästä. Viidenneksellä se oli vähentynyt, 37 %
liikkui vähintään 30 minuuttia n. kolme kertaa viikossa, suurin osa liikkuu kuitenkin jonkin verran.
Kyseltiin myös onnistuuko 400 metrin kävely ja kevyet kotityöt, joista lähes jokainen sanoi suoriutuvansa. Kaatumisia oli viidenneksellä viimeisen vuoden aikana.

Osallistujista 36 % oli miehiä, 64 % naisia. Yli puolet
oli avio- tai avoliitossa, neljännes eronnut tai leski.
57 % asui puolison kanssa, 41 % yksin ja vajaa 2 %
jonkun muun kanssa. Lääkärin toteamista sairauksista verenpainetauti oli puolella, kohonnut veren kolesteroli vajaalla puolella, lisäksi monella oli ollut
syöpää, murtumia, diabetestä. Itsearvioinnin mukaan enemmistö tunsi kuitenkin terveytensä hyväksi
tai keskinkertaiseksi. Yksinäisyydestä ei ollut suurin
osa kärsinyt ollenkaan, neljännes kuitenkin toisinaan.

Yhteenvetona voidaan todeta: puolella tutkituista
verenpainetauti ja vajaalla puolella korkea kolesterolitaso, yli puolella käytössä ACE-estäjä tai statiini,
kolmanneksella diabeteslääkitys, yli 40 % oli lihavia.
Puolella joko oli diabetes tai suuri riski sairastua diabetekseen seuraavan 10 vuoden aikana.

Virtsankarkailua puolella ei ollenkaan, lievää karkailua oli kokenut 34 %. Tämäkin on vaiva, josta ei paljon puhuta, mutta siihenkin on saatavissa hoitoa
kuten myös ulosteenkarkailluun, jota esiintyi
10%:lla.

Suolan käyttöä on rajoitettava, suositus on 5 g vuorokaudessa, on hyvä esimerkiksi tarkastaa leivän
suolapitoisuus, jonka pitäisi olla alle 1 g/100 g. Hyvänä merkkinä kaupassa on sydänmerkki, joka takaa
terveellisemmän vaihtoehdon.

Kognitio/muisti oli suurimmalla osalla normaali,
mutta herkemmän testin perusteella 43 %:lla oli
kohonnut lievän muistinaleneman riski. Toimintakyky oli 95 %:lla hyvä ja suurin osa selvisi itsenäisesti.
Fyysinen aktiivisuus oli viimeisen vuoden aikana kuiKuuden kysymyksen muistitestistä suoriutui noin 90 tenkin vähentynyt.
% hyvin, mutta herkemmän muistitestin perusteella
noin 40 %:lla oli kohonnut riski lievään muistinaleTutkimuksen jatkosta ei vielä ole tietoa. Tutkitut
nemaan. Lähes kolmella neljästä oli systolinen veolivat tyytyväisä ja pitivät tutkimusta hyödyllisenä,
renpaine yli 140 ja diastolinenkin paine 90 ylittyi
näin he vastasivat kysymyksen kuuden kuukauden
kolmanneksella.
jälkeen. Tällä hetkellä aloitetaan 1946 syntyneiden
neuvolakäynnit, mutta neuvolatoiminnan jatkosta
Vyötärön ympärysmitan tutkimuksessa miehistä
kaupunki päättää aikaisintaan syksyllä.
kolmannes pääsi tavoitteeseen, mikä miehillä on 94
cm; naisilla lähes 80 %:lla vyötärön ympäryksen ta- Miten itse voisin vaikuttaa terveyteeni ja kunnon
voitemitta 80 cm ylittyi. Niin naisilla kuin miehilläkin ylläpitämiseen?
ilmeni huomattavaa ylipainoa: vajaalla puolella osal- Ravinto on ensi sijaisen tärkeää, kasvikset, marjat,
listujista painoindeksi oli suositusalueella 23–29.
täysjyvä tuotteet, kala, valkoinen liha , hyvälaatuiset
Ylipaino on suuri riskitekijä diabeteksen kehittymirasvat, munat, kasvisproteiinilähteet. Näitä kaikkia
selle.
olisi hyvä kuulua ensisijaisesti ruokavalioon. Varsinkin proteiinintarpeeseen on syytä kiinnittää huomioKipua suurin osa ei ollut tuntenut viimeisen kuukau- ta - sen saanti on usein ikäihmisillä ongelmallista,
den aikana, neljänneksellä oli ollut lievää tai kohta- mutta elintärkeää mm. lihaskunnon ylläpitäjänä. Yli
laista ja 10 %:lla voimakasta kipua. Uupumusta oli
65-vuotiaan 60 kiloisen pitäisi saada proteiinia n. 70
ilmennyt vajaalla puolella ja masentuneisuutta tai
g päivässä, ja jos on toipilas niin silloin sitäkin enemalakuloa vain kymmenesosalla.
män.

Tupakoivia oli vain 5 % ja myös alkoholinkäyttö oli
D-vitamiinia on syytä nauttia ympäri vuoden 10-20
suurimmalla osalla vähäistä tai sitä ei käytetty ollen- yksikköä vuorokaudessa.
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Nestevajaus on usein ikäihmisten riesana, koska
janontunne ei ole enää niin voimakas ja ravinnon
määrän vähentyessä, myös ravinnosta saatava neste vähenee. Suositeltava nestemäärä on 1 - 1 1/2
litraa vuorokaudessa.

ylläpitämään, venyttelyä ja tasapainoa vaikka päivittäin.

Mahdollisuuksia on jokaisen mieltymyksen mukaisesti, kuntosalia, ryhmäliikuntaa, uintia, tanssia, joogaa, porraskävely ja kotivoimistelua videoiden avulYhteenvetona vielä muistutus täysjyvätuotteiden ja la. Palkaksi saa virkeämmän mielen, unen laatu pavähärasvaisten maitotuotteiden käytöstä. Myös ras- ranee, kaatumiset ja vammat vähenevät ja muistikin
van laatu on ratkaisevaa, kasviöljyt kovetettujen
toimii paremmin.
rasvojen sijaan.
Tietysti pitää muistaa omat rajoituksensa, eikä ainakaan aloittaa
Liikunta on myös kuntoa ja
rankkaa harjoittelua pitkän tauon
mieltä piristävä tekijä. UKKjälkeen. Pikkuhiljaa hyvää tulee
Instituutin liikuntapyramidin
ja on oltava armollinen myös
avulla on hyvä hahmottaa,
itseään kohtaan ja muistettava,
miten ja kuinka olisi hyvä liikettä vähänkin on parempi kuin ei
kua. Tavallista liikuntaa, kuten
mitään.
kävelyä mielellään vaikka joka
päivä vähintään 30 minuuttia.
Reipasta liikuntaa 2 tuntia 30
Teksti: Maarit Rintala
minuuttia viikossa siten, että
Tiedotusryhmä
pystyy vielä puhumaan lenkkiKuva: UKK-instituutin kuvapankki
kaverin kanssa tai rasittavaa
liikuntaa pitäisi harrastaa reilu
tunti viikossa. Lisäksi lihaskuntoa lihaksia ja toimintakykyä

Kaksin kaunihimpi, maistuu paremmalta
On tutkittu, että tietyillä ruoka-aineilla on entistä
suuremmat terveyshyödyt, kun niitä käytetään yhdessä. Tässä esimerkkejä niistä Valitut Palat toukokuun 2021 lehden kirjoituksesta.

vä on ylläpitää luiden vahvuutta, se myös auttaa kalsiumin imeytymistä eli käytä kalan kanssa maustamatonta jogurttia.
Sipulit ja kikherneet: Sipuleista saatavat rikkiyhdisteet parantavat raudan ja sinkin imeytymistä. Sinkki
tehoaa flunssaan ja rauta auttaa kehoa kuljettamaan
happea.

Kala ja viini: aikuisilla, jotka nauttivat lasillisen viiniä
päivässä kalaruoan kanssa, oli omega-3 rasvahappojen taso korkeampi. Tutkijat uskovat, että viinin sydämelle terveelliset antioksidantit saattavat vaikuttaa omega-3:n parempaan imeytymiseen.

Kefiiri ja mantelit: mantelit saavat suoliston terveelliset bakteerit kukoistamaan ja hapankaalista, jogurVihreät pavut ja paprika: eläinperäiset rautaa sisäl- teista, misosta ja kefiiristä saa lisää probiootteja
tävät ruoat ja pavut tarvitsevat C-vitamiinia raudan muuttamaan suoliston bakteerikantaa terveellisemtehokkaampaan imeytymiseen elimistön käyttöön. mäksi.
C-vitamiinia saa mm. sitruksista, paprikoista ja marjoista.
Saksanpähkinät ja lehtikaali: saattavat suojella harmaakaihilta ja silmänpohjan ikärappeutumalta.
Vihreä tee ja sitruunamehu: parantavat vastustuskykyä. Vihreän teen katekiinit vaikuttavat positiiviKasvikset ja oliiviöljy: jos kuullotat kasviksia lämsesti sydämen terveyteen ja sen vaikutusta voi vah- mittämällä, niin öljy toimii liuottimena, joka päästää
vistaa lisäämällä sitrusmehua.
enemmän polyfenoli-antioksidantteja verenkiertoon.
Lohi ja jogurtti: kalasta saatavan D-vitamiinin tehtäTeksti: Terttu Raitanen, tiedotusryhmä
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Hautajaisjärjestelyt ennakkoon
Meillä ihmisillä on tapana usein suunnitella kaikkea
ennakkoon. Varautumalla myös mahdollisiin vastoinkäymisiin ja vahinkoihin olemme usein hankkineet kaiken varalle erilaisia vakuutuksia turvaamaan
tulevaisuuttamme. Harvoin kuitenkaan tulemme
ajatelleeksi millaiseksi viimeinen matkamme täällä
maanpäällä muodostuu. Tosin kun ikää kertyy
enemmän, tällaisetkin asiat alkavat mieltämme askarruttamaan. Millaisia toiveita meillä on ja millaisia
järjestelyjä voisimme kenties tehdä jo etukäteen?
Näitä asioita tuli kanssamme pohtimaan Hautaustoimisto Pietétin edustaja Sofia Vehanen.

taisesti helpottaakseni omaisten päätöksentekoa,
sillä useinkaan näistä asioista ei tule elämän aikana
puhuttua. Heillä on tarpeeksi muidenkin asioiden
järjestelemistä, sillä asunnot, pankkiasiat ja perunkirjoitus järjestelyt ovat usein kovin työläitä hoitaa.
Joten näillä ohjeilla voi keventää tätä taakkaa, johon
myös useimmiten kuuluu suru läheisen poismenosta. Voi olla myös, että edesmenneen tahdosta voi
syntyä erimielisyyksiä monestakin syystä.

Kuva: Pixabay

Pietét on vuonna 1993 perustettu perheyritys, joka
toimii sekä Turussa että Naantalissa. Heidän lähtökohtanaan ovat avoimuus, rehellisyys ja luottamus
asiakkaan etujen mukaisesti. Hyvän elämän perustuksina voidaan pitää terveyttä, läheisiä ihmisiä,
onnellisuutta, turvallisuutta ja viime kädessä kuulluksi tuleminen itselle tärkeissä asioissa. Mutta miten tulla kuulluksi kun minua ei enää ole, näin voi
moni miettiä mielessään.

Nämä toivomuksethan eivät kuitenkaan sido jäljellejääneitä, paljon riippuu siitä, kuinka paljon vainajan
viimeistä tahtoa halutaan kunnioittaa. Mainittakoon
mahdollisuudesta tehdä myös hautajaistestamentti,
siihen tarvitaan todistajat ja täten se on asiakirja,
jota lain mukaan on noudatettava.

Pietét on julkaissut kirjasen nimeltään "Hautajaisjärjestelyni". Siinä on yksityiskohtaisesti käsitelty
esille tulevia toivomuksia. Lähdetään ensin hautaustavasta, haluaako arkku- tai uurnahautauksen. Millainen arkku tai uurna olisi paras, entä arkkukukkalaite ja ylle laitettavat vaatteet? Entä hautapaikka,
onko sukuhautaa tai avataanko uusi hautapaikka?
Jos kyseessä on tuhkaus, haluaako uurnan haudattavaksi tai tuhkan siroteltavaksi—ja siinä tapauksessa
minne?

Muistettakoon, että osalle ihmisistä tällaiset hautajaisjärjestelyt eivät ole niin tärkeitä ja näin ollen
päätäntävalta on yksinomaan omaisilla. Jos tällainen
toivomuslista kuitenkin on olemassa, siitä on hyvä
tiedottaa jo hyvissä ajoin. Käytännön asioista voisi
vielä mainita, että jos vainaja on halunnut lahjoittaa
ruumiinsa tieteelle, silloin vain parin päivän viive on
mahdollinen, omaisille kuitenkin voidaan luovuttaa
tuhkat hautausta varten.

Myös siunaustilaisuudesta voi esittää toivomuksensa paikan, musiikin ja muistotilaisuuden suhteen.
Oman kuolinilmoituksensa voi laatia etukäteen. Entä millainen muistomerkki ja miten haudan hoito
järjestyy? Hautapaikkaa ei kuitenkaan voi varata
etukäteen. Kuka puhuu hautajaisissa, pappi tai joku
muu?

Kirkkoon kuulumaton saa myös siunauksen, pappi
tulee automaattisesti, ellei varta vasten kielletä.
Kirkkoon kuulumaton voi myös saada siunauksen
Ylösnousemuskappelissa, joskin perjantait sekä lauantait ovat omistettu seurakunnan jäsenille.

Hautajaisten kustannuksistakin voi antaa ohjeistuksen. Moni on säästänyt itselleen ns. arkkurahaa.
Hautajaistoimiston kanssa voi sopia jo ennakkoon
kustannuksista ja avata vaikka tilin menoja varten.
Testamentti kuuluu myös osana järjestelyihin, varsinkin jos omaisuutta on paljon ja haluaa sitä jaettavan myös muillekin kuin varsinaisille perillisille.

Hautaustoimistot toimivat nykyisin täyden palvelun
ammattilaisina, ja heiltä saa seikkaperäistä opastusta hautajaisiin ja kaikkeen byrokratiaan, mikä tulee
vastaan henkilön kuoltua. Kaikkea ei itse tule ajatelleeksikaan, ja myös erilaiset opaskirjaset ovat hyvänä apuna elämän viimeisellä matkalla.
Teksti: Maarit Rintala
tiedotusryhmä

Miksi siis laatisin tällaisen toivomuslistan? Yksinker6

Senioreita haastateltiin tietoteknisten laitteiden käytöstä
Jokaiselta haastatellulta löytyy ainakin matkapuhelin
Åbo Akademin kaksi opiskelijaa haastatteli osana
tietopalvelujen hallinnoinnin kurssia keväällä 2021
seniori-ikäisiä ihmisiä, joista iso osa Turun Seudun
Vanhustuki ry:n kautta. Opiskelijat loivat kurssin
lopputyönä kuvitteellisen sähköisen palvelun, joka
auttaisi senioreja erityisesti terveyteen liittyvien asioiden hoitamisessa sekä ottamaan yhteyttä muihin
ihmisiin. Tutkimuksen taustalla oli tieto väestön
ikääntymisestä, eliniän pitenemisestä, yksinäisyyden
lisääntymisestä ja näin ollen lisääntyneestä terveyspalvelujen tarpeesta tulevaisuudessa. On arvioitu,
että vuoteen 2050 mennessä joka kuudes maailman
ihmisistä on yli 65-vuotias. On tärkeää ottaa tämä
ikäryhmä ja sen tarpeet huomioon, koska terveysasiat koskettavat enemmän ikäihmisiä kuin muita
ikäryhmiä.

ville senioreille, yhteydenpidon merkitys on kasvanut erityisesti korona-pandemian aikana. Käytännöllisesti katsoen jokainen seniori vastasi tarvitsevansa
jonkin asteista terveyspalvelua esimerkiksi lääkärikäyntien, verikokeiden ja reseptien muodossa.
Aiempien tutkimusten tulokset olivat samassa linjassa nyt haastateltujen senioreiden vastausten kanssa. Yhteneväistä oli myös se, että luotaessa uutta
palvelua, on tärkeää ottaa senioreiden mielipiteet ja
toiveet huomioon alusta alkaen, koska he ovat palvelun varsinaisia käyttäjiä.

Kun palvelua suunnitellaan erityisesti senioreiden
käyttöön, sen pitäisi olla mahdollisimman helppokäyttöinen, jotta seniorit pystyvät hoitamaan omia
asioitaan. Kun seniorit oppivat käyttämään palvelua,
tämä helpottaa sekä perheenjäseniä että terveydenYhteistä kaikille haastatelluille senioreille oli se, että huoltoa. Pitkässä juoksussa sähköiset palvelut
jokaiselta löytyy vähintään matkapuhelin. Matkapu- tuottavat myös taloudellista hyötyä, kunhan saahelin osoittautui myös kaikkein tärkeimmäksi
daan järjestettyä, mitkä tahot ja miten opettavat
laitteeksi, olipa sitten kyseessä terveysasiat tai yhsenioreille näiden palvelujen käyttöä.
teydenotto lähimpiin ihmisiin. Tutkimuksen pohjalLämmin kiitos kaikille haastatteluihin osallistuneille
ta, jossa jokaiselta löytyy ainakin matkapuhelin, olisi
ja Turun Seudun Vanhustuelle, joka mahdollisti
mahdollista luoda sähköinen palvelu, joka auttaisi
haastattelujen tekemisen.
senioreja sekä saamaan tarvittaessa apua mahdolliTeksti: Åbo Akademin opiskelijat
simman pian kuin myös pitämään yhteyttä toisiin
Janne
Blomqvist
ja Maedeh Ghorbanian Zolbin
ihmisiin. Matkapuhelin on erityisen tärkeä yksin asu-

Nämä kuuluvat yhteen: taulu, arkku ja kirja.
Isäni savolainen huutolaispoika
Kalle Rytkönen taitava puuseppä
ja karjalaisevakko Nina Vanas, taidemaalari ja minä. Tiemme yhtyivät kummallisesti.
Kemin tyttökoulu toimi sodan aikana ammattikoulun yhteydessä.
Isäni oli puutyönopettaja, Nina
kuvaamataidon. He käärivät ja
käryttivät kessuja tuntien väliajalla.
Isä teki Ninalle maalaustelineen.
Nina antoi vastalahjaksi maalauksen, johon isä veisteli raamit. Isä
oli osallinen minun elämääni—niin
kuin miehet ovat. Nina tilasi puisen arkun, jonka isä kaunisti runsain kaiverruksin. Arkussa vuosiluku—minun syntymävuoteni 1945.

Kun isä kuoli, olin kuukautta vaille Nina maalasi Kemin ortodoksikirseisemän ja syksyllä alkoi koulu.
kon ikonostaasin.
Oppikoulussa Nina oli opettajani.
Hän tutustutti meidät tyttölapset
taiteen maailmaan. Viimeisellä
tunnilla rohkenin kysyä: oliko hän
tuntenut isäni? Hyvänen aika, ootko sinä Kallen tyttö? Enkä minä
tiennyt. Ja hän rutisti minut syliinsä kyyneleet silmissä. Minulla on
isäs tekemä arkku, saat sen, kun
minä kuolen.
Vuosia myöhemmin sain puhelin
soiton Ninan tyttäreltä. Testamentissa luki: arkku kuuluu Rytkösen
tytölle. Hän siis piti lupauksensa.
Taidekirjan ”Tuuuppa kattoon”
kokosivat läheiset ystävät. Siinä
on Ninan upeita teoksi jälkipolville
nähtäväksi. Viimeiseksi työkseen
7

Nyt minulla on kaikki nämä kolme:
taulu, arkku ja kirja.

Muisteli Irmeli Rytkönen

Pääsetkö ylös maasta, jos kaadut?
Kaatumisia voi joskus sattua kenelle vain. Jos nivelet ja lihakset ovat kunnossa, pääsee lattialta ylös yleensä melko vaivattomasti, kunhan kaatuessa ei ole mennyt paikkoja rikki.
Iän myötä lihakset alkavat väistämättä heikentyä vähitellen. Nivelet saattavat alkaa oireilemaan ja jäykkyys lisääntyy. Ja yhtäkkiä huomaa, että maasta ylös nouseminen, varsinkin ilman tukea, ei olekaan ihan
yksinkertainen juttu. Ilman käsien apua voi joutua nousemaan, jos kaatuu vaikkapa keskellä katua.
Maasta noustessa tarvitaan monipuolisesti alaraajojen lihaksia. Pääosan työstä tekevät pakaralihakset ja
etureiden lihakset, mutta kaikki alaraajojen lihakset osallistuvat työhön. Keskivartalo on myös aktiivinen —
keskivartalon lihaksethan osallistuvat kaikkeen, mitä ikinä teemmekään. Alaraajojen nivelissä tulee olla
riittävästi liikkuvuutta, jotta pystyy nousemaan lattialta asti ylös.
Voit kokeilla, miten sinä pääset lattialta ylös. Jos yhtään mietityttää, kokeile jonkun toisen ollessa läsnä ja
sellaisessa paikassa, jossa voit tarvittaessa auttaa käsillä itsesi ylös, kuten Anneli kuvassa näyttää.

Ensin pitäisi päästä kontilleen.
Konttausasennosta nouse ensin
polvilleen ja siitä toispolviseisontaan.
Jos polviseisonta ei onnistu,
nosta konttausasennosta suoraan toinen jalka eteen maahan ja ponnista ylös.

Jos tämä kaikki sujuu ilman
käsien apua, hienoa!
Jos tämä ei onnistunut,
kannattaa alkaa harjoittamaan
lihaksia, joilla nostamme
itsemme ylös.

Kiitos malleillemme
Dennikselle ja Annelille!

Teksti ja kuvat: Iida Aulas, kuntoilukummitoiminnan ohjaaja
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Tarinani
Olimme sopineet tapaamisen
Viljon luona helteisenä heinäkuun aamupäivänä. Edeltäneenä viikonloppuna hän oli juuri
käynyt hakemassa viilennystä
kotipaikallaan Tortinmäessä,
jonne hän pääsee Kuhankuono
-Kurjenrahkan kansallispuistoon ajavalla Föli-bussilla. Bussipysäkiltä on vain lyhyt kävelymatka kotipaikalle.
Viljo on syntynyt Paattisilla pienviljelijä perheeseen,
joka kuului silloin Maarian kuntaan. Perheessä oli
kaikkiaan kuusi sisarusta, kolme poikaa ja kolme
tyttöä. Hän syntyi helmikuussa 1926 ja juhli tänä
vuonna kunniakkaita 95 vuotispäiviään. Sisaruksista
ei ketään muita ole enää elossa.

sytyttyä hän oli sijoitettuna Hämeenlinnaan armeijan varikolle. Armeijan palvelussa hän oli yhteensä
16 kuukautta ja pääsi siviiliin v. 1946.
Sodan aikana ja sen jälkeen kaikista tarvikkeista ja
ruoasta oli pula. Ei ollut sähkövaloja, vain petromaksit, kuten esimerkiksi koulussa, ikkunat piti peittää
yön ajaksi, joillakin oli karbiini lamppuja. Voita tehtiin kirnuamalla maidosta, ja käytiin myymässä Turussa. Sokerijuurikkaista tai sikurikasveista tehtiin
sokerin korviketta siirappina. Vilja käytiin jauhattamassa myllyillä joko Aurassa tai Pöytyällä. Paattisilla
lähimyllyssä sai jauhettua vain karkeita jauhoja kuten esim. kaurahiutaleita. Vaatteita saatiin ostettua
vaihtamalla niitä elintarvikkeisiin.

Vakituiseen työhön Viljo pääsi sisarensa miehen
sahalle, jossa työskenteli eläke ikään asti. Hän ei
perustanut omaa perhettä, vaikka olikin naisystävä,
Isä Eevert oli kotoisin Huittisista s. 1891 ja Tyyne
äidin synnyinpaikka oli Pöytyä s.1894. Vuonna 1914 jonka kanssa seurusteli ja kävi mm. Uittamon lavalla
he olivat muuttaneet Paattisille. Heillä oli lehmiä ja tanssimassa. Tortinmäen lavan tilaisuuksissa hän
sika, viljan viljelyä, vihanneksia ja perunaa sekä mar- toimi järjestysmiehenä ja lippujen tarkastajana. Hän
kuului tanssilavan omistamaan SS-seuraan lavan
japensaita. Tyyne äidin kotipaikasta tuli perheen
aktiivi toimihenkilönä. Seura on nykyiseltä nimelkoti, joka äidin kuoltua jaettiin yhdeksään osaan.
Naapuristossa asui muita maanviljelyperheitä, joilla tään Suomi-Venäjäseura. Edelleen kyseisellä lavalla
myös oli paljon lapsia. Maanviljely -koneita ei ollut, järjestetään erilaisia tilaisuuksia tanssia ja myyntitakaikilla taloilla ei edes hevosta. Pienviljely-yhdistys pahtumia. Viljo on myös musikaalinen ja on opetelosti yhteiskäyttöön kylvö- ym. työkoneita ja puinti- lut soittamaan veljeltään perimäänsä haitaria, ja
välineitä, joita perheet saivat tarvitessaan vuokrata. osaisi soittaa vieläkin, jos kädet jaksaisivat kannatella soittopeliä. Nuorena hän osallistui työväen Vappu
Koulua käytiin naapurin lasten kanssa Tortinmäen
kulkueisiin niin Paattisilla kuin Turussakin ja muistaa
kansakoulussa, jonne kävellen oli matkaa yli kolme marssilaulujen sanat edelleen.
kilometriä. Talvella hiihdettiin. Koulussa ei ollut sähViljo osti aikanaan aikaisemmin isänsä omistaman
köä ja koululaisten piti huolehtia lämmittämisestä
maatilan peltoineen, se on edelleen hänen kotinsa,
polttamalla uuneissa tarvittavat valkeat. Viisitoista
vuotiaana Viljo hakeutui renkipojaksi ensin enonsa jossa hän kesäisin käy vierailemassa. Pellot tosin on
vuokrattu ulkopuolisille viljapelloksi ja perunamaaktaloon ja sittemmin hän jatkoi renkinä kolmessa
naapuriston eri taloissa maanviljely- ja metsätöissä. si. Näin viljelyt jatkuvat. Kaupassa käynnit ja ruokailun hän hoitaa itse, kodinhoitaja käy huolehtimassa
Samaan aikaan hän kävi myös rippikoulun. Näistä
töistä saamallaan palkalla hän osti ensimmäisen pol- lääkityksen ja siivooja käy kuukausittain. Vanhustuen tukiystävä käy kaksi kertaa kuukaudessa. Korona
kupyöränsä, ja sai ostettua myös akkukäyttöisen
rajoitusten aikana yhteyden pito on hoidettu puheliradion kylän ensimmäisiä.
mitse.
Kahdeksantoista vuotiaana Viljo meni armeijan palTeksti: Terttu Raitanen, tiedotusryhmä
velukseen ensin Riihimäelle ja siirtyi sitten Vaasaan
Kuva: Markku Koskinen
valmiusvarastolle seitsemäksi kuukaudeksi. Sodan

Onko sinulla meille laulu ja siihen liittyvä tarina?
Keräämme muistoja ja lauluja Vanhustuen toimistolla 4.10. kello 10-11.30. Koostamme
niistä musiikkiesityksen. Esitys on 16.12. kello 13 Lounatuulet yhteisötalossa. Teatteripedagogi (TeM) Laura Hurme ja Taideakatemian teatteri-ilmaisunohjaajaopiskelijat.
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Yhdistyksen matkalla kesäteatterissa
Teatteriretkemme Raumalle suoriutui kiireisissä merkeissä. Matkanjohtajat
vaihtuivat ja saatiin rooleihinsa viimeisinä päivänä extempore Tuula Nuutinen ja Leni Parikka. He selviytyivät työstään hyvin, vaikka lähtöhetki siirtyi 20
minuuttia, kunnes kaikki ennakkoon ilmoittautuneet 37 henkilöä olivat paikalla ja bussi pääsi lähtemään. Eipä mitään ongelmaa, olimme ihan riittävän
ajoissa perillä ennen teatterin alkua, jokainen oli saanut lippunsa ja paikat
löytyivät helposti. Säätila suosi meitä poutaisena aina väliaikaan asti ja sitten
kahvitauon jälkeen tuulen puuskat toivat tihkusadetta etuosan katsomoon ja
vähän esityslavallekin. Varsinainen sade alkoi vasta ruokailun jälkeen, kun
olimme jo paluumatkalla.
Itse teatteriesitys ”Mitä kuuluu Marja-Leena” perustui vahvasti musiikkiin ja
tanssiin: 1970-luvun Leevi and The Living-yhtyeen aikanaan esittämiin suosikkikappaleisiin, kovaa ja korkealta ja sulavasti liikkuen tanssin askelin. Mielipiteet jakautuivat: hyvinä esitystä pitivät 1970 luvulla nuoruuttaan eläneisiin ja
meihin 1950-1960-luvun nuoriin, jotka odotimme rauhallisempaa musiikkia ja
ajankohtaisempaa asia sisältöä. Näyttelijät olivat erinomaisen hyviä rooleissaan, ennakkoon esitys oli saanut hyvät arvostelut.
Teksti: Terttu Raitanen , tiedotusryhmä
Kuvat: Leni Parikka

Bingoa pelaamassa
Kesäloman toimintakatkon jälkeisenä ensimmäisenä
maanantaina 26.7.2021 toiminta alkoi bingopeleillä
yhdistyksen toimistolla. Jännittyneinä odotettiin,
kuka on tulossa paikalle. Bingo-emäntä Marja oli
paikalla jo puoli tuntia ennen alkamista ja valmiina.

tai keksejä ja suklaata. Espanjassa pelattiin rahapelejä ja niissä voi voittaa suuriakin summia.

Helena ja Marja sanoivat nauttivansa siitä, että pelaaminen taas
voi alkaa, tästä tulee iloinen
Paikalle saapuivat kaikki vakio- osallistujat, yhteensä mieli ja innoissaan olivat pelaayhdeksän osallistujaa naisia ja miehiä. Toinenkin
jatkin, kun pitää olla tarkkana ja
bingo-emäntä Helena tuli mukaan, nyt pelaajana.
keskittyä numeroitten ruksaamiHelena on toiminut pitkään bingopelien vetäjänä
seen se tekee hyvää myös muisniin yhdistyksessämme kuin myös Ruusunpalveluta- tille.
lon peleissä. Marja taas on pelannut bingoa jo Espanjassa ollessaan ja innostunut pelistä, sen tuoBingopeleihin on aina ollut runsaasti osallistujia, se
masta virkistyksestä ja iloisesta ilmapiiristä.
on yhdistyksemme pidetyimpiä tilaisuuksia. Tervetuloa mukaan!
Meillä pelaaminen on ilmaista ja palkinnot ovat kohtuullisia: mm. omia käsityö-askartelutuotoksia, hyTeksti: Terttu Raitanen
gienia tuotteita, yritysten lahjoituksia, teetä-kahvia
Kuva: Nina Tila

Kesätärskyjen mölkkykisan tuloksia
Kesällä kisattiin Kesätärskyjen Mölkkymestaruudesta. Vanhustuen pelikerholaiset lähtivät kolmen joukkueen voimin
puolustamaan viime vuotista voittoaan, ja kaatosateesta
huolimatta, mestaruus ja kiertopokaali tuli kotiin!
Onnittelut voittajille ja
kiitos kaikille pelaajille osallistumisesta!
Kuvassa edustajia jokaisesta Vanhustuen
joukkueesta.
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Yhdistyksen Elämänkertapiirissä tutustutaan elämäntarinoihin ja hahmotellaan omien tarinoiden
kirjoittamista. Tämä kirjoitus on yhden ryhmään osallistuneen kirjoittama kertomus.
Ryhmän tapaamiset jatkuvat syksyllä joka toinen tiistai. Elämänkertapiiri on kaikille avoin ryhmä ja
mukaan voi tulla niillä kerroilla kuin itselle sopii.

Se kamala ihana koulu
neistä keitetty. Sitä pakotettiin syömään, vaikka joku
herkempi oppilas jopa oksensi, kun ei pystynyt syömään.
Koulussa tarjottavan ruoan lisäksi oppilailla piti olla
voileivät ja maitopullo täydentämässä ruokailua.
Vähitellen aloin koulussa käyntiin tottua ja varsinkin
sen jälkeen, kun sain ystävän. Hän oli nimeltään AnKuvassa Kojonkulman koulu, jota kirjoittaja lapsena
kävi.
neli ja asui melko lähellä koulua. Ei hänestä matkaseuraa ollut, mutta meillä sujui leikit ja muu yhdesKoulunkäynnin aloittaminen on varmaan jokaisen
säolo hyvin. Oli aivan uusi ja ilostuttava kokemus,
lapsen elämässä jännittävä tapahtuma. Varsinkin
kun oli tyttö ystävänä. Alakoulua oli kaksi lukuvuotta
aloitus oli minullekin kovan huolen ja jännittämisen ja siinä ajassa katosi pelko isosta porukasta.
paikka. Ei se koulumatkan pituus pahin asia ollut,
vaikka matkaa oli yli neljä kilometriä, vaan se, että
Tuli yksi tapaus mieleeni kolmannelta luokalta, joka
jouduin osaksi suurta lasten joukkoa.
kertoo sen ajan kurinpidosta ja opettajan vallankäytöstä, melko mitättömässä asiassa. Jotkut tytöt, miOlin siihen saakka ollut melkein aina vain vanhem- nä innolla mukana, välitunnilla nostelimme joidenpieni seurassa. Olihan minulla veli, mutta hän oli
kin tyttöjen hameenhelmoja ylös huutamalla: ”mä
minua monta vuotta vanhempi ja hän oli poika, joka kannan sun huntuas”! Siihen aikaan ei tytöllä ollut
ei tyttöjen kanssa leikkinyt. Hänellä oli naapurin po- hiihto- eikä muitakaan pitkiä housuja. Taisi olla joiljat kavereina ja mitä nekin sanoisivat, jos tyttö mu- lakin tytöillä rumanpuoleiset alushousut, koska joku
kaan tunkeutuisi. Kaikesta huolimatta joskus vain
kanteli opettajalle moisesta kamaluudesta. Tästä
mukaan tunkeuduin, jos oli jotain jännää odotetta- seurasi yleinen puhuttelu ja meille ”hunnunvissa. Kuten onkiminen tai variksen pesien etsimikantajille” arestia koulupäivän jälkeen.
nen.
Tuntui meistä kilteistä tytöistä vähän ankaralta ranMutta se koulun aloitus. Osasin jo lukea melko suju- gaistukselta, koska emme ymmärtäneet, että se helvasti, mutta se vieraassa porukassa oleminen ja
man nostelu oli kovin suuri pahanteko. Annelin
paikkansa sieltä löytäminen kauhistutti. Pojatkin
kanssa asiaa pohdimme ja se helpotti, kun Annelin
olivat kamalan suuriäänisiä ja taisivat joskus kiroilla- isosiskon mielestä opettaja oli vähän lapsellinen.
kin. Kamalan pelottavaa. Paljon tuli poissaoloa alkuun. Alakoulussa opettaja oli ymmärtäväinen nais- Ei mitään isompia riitoja ollut, pojat ehkä joskus väopettaja. Yritti auttaa sopeutumisessani koulunkäyn- hän nahistelivat. Tytöt kyllä huomioivat, ketkä pojistiin.
ta oli mukavia. Omasta mielestäni varsinkin yksi
Pentti, jonka vieressä istuin. Hän oli kiltti, rauhalliSanotaan, että ruokatunti on koulussa paras tunti.
nen ja kaiken lisäksi mielestäni melko viisas.
Ne koulun ruoat siihen sodanjälkeiseen aikaan olivat
kovin vaatimattomia, joten ei ruokatunti mitään
Hankalan alun jälkeen aloin pitämään koulunkäynmakuelämyksiä antanut. Oli puuroja ja vellejä taval- nistä ja jo kesätauon jälkeen kovin odotin koulun
lisesti. Kerran viikossa oli liha- tai hernekeittoa ja ne alkamista ja kavereiden tapaamista. Tässä omassa
todella oli maittavia.
tapauksessani pitänee paikkansa sananparsi: Alku
aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo!
Yksi outo ruoka on jäänyt mieleeni, koska se oli sellaista, että sitä ei monenkaan kotona tehty. Se ruoka
Teksti ja kuva: Mirja Kautonen
oli nimeltään marjavelli. Puolukoista ja jostain ryyElämänkertapiiri
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Huomaathan minut?
Huomaatko kasvoistani eletyn elämäni – huolet ja
murheet, vastoinkäymiset sekä luopumiset. Huomaatko myös viisauteni, naururyppyni, rakkauteni.
En ole vain klo 11.05 potilas, kello 9–11 kotihoidon
asiakkaan tukisukat, tiistain kauppakassitoimitus.
Huomaathan Minut?

mistä, sosiaalisen kanssakäymisen ja tutustumisen
paikkoja yhdessä vertaisten kanssa mukavassa ilmapiirissä.
•
Tunnetko itsesi väsyneeksi?
•
Eikö mikään oikein innosta?
•
Onko television iltapäiväsarjasta tullut paras
kaverisi?
Tuntuisiko sinusta hyvältä, jos sinulta kysytään
•
Huomaatko, ettei ääntä tahdo tulla vastates”mitä sinulle kuuluu”, katsotaan silmiin ja pysähdysasi puhelimeen, koska et ole sitä käyttänyt
tään kuuntelemaan vastausta. Hyvin usein tulee ankoko päivän aikana?
nettua ympäripyöreitä vastauksia, ”Ei minulle mi•
Koska viimeksi nauroit toisen ihmisen seurastään, mikäs tässä, ei oikein mitään tapahdu, ei kursa?
juutta kummempaa”. Vastaukset eivät yllätä.
•
Jääkö kävelylenkki tänäänkin väliin ihan vain
sen takia, ettet viitsi, halua sekä jaksa?
Yksinäisyyden tunnetta on joskus vaikea tunnistaa
– etenkin, jos se on muodostunut normaalitilaksi
Yksinäisyyden merkit ovat moninaisia. Jos tunnistat
elämääsi. Yksinäisyyden tunne ei kuitenkaan ole
itsesi kysymyksistä ja haluat muutosta sekä ymmärvähäpätöinen asia. Se on hyvin henkilökohtainen
tää itseäsi paremmin, tule mukaan syksyllä alkavaan
tunne siitä, että jokin itselle tarpeellinen ihmissuhde vertaisryhmäämme.
puuttuu elämästä.
Ole itsellesi paras kaveri!
Yksinäisyys vaikuttaa jokaisen meidän, sinun ja mi- Monet elämän mullistukset ja muutokset saattavat
nunkin, elämänlaatuun ja terveyteen. Se ei ole sai- aiheuttaa yksinäisyyden tunnetta. Haitalliset muuraus, mutta sillä voi olla haitallisia vaikutuksia. Yksi- tokset elämässäsi voivat alentaa itseluottamustasi ja
näisyyden alta löytyy kuitenkin aina ainutlaatuinen saada aikaan pahoinvointia. Jos haluat tutustua papersoona; Sinä.
remmin itseesi, ymmärtää yksinäisyyden tunnettasi
ja samalla vahvistaa itseäsi, ota osaa uuteen vertaisMikä tekisi minusta ei-yksinäisen?
ryhmätoimintaamme!
Yhdistyksemme tukiystävätoiminta on mainio esimerkki lääkkeestä yksinäisyyteen. Toiminta tarjoaa Yksinäisten vertaisryhmän tapaamisissa jaetaan ykTurun seudulla asuville yli 70-vuotiaille ikäihmisille sinäisyyden kokemuksia ja jokaisella on oikeus puparhaimmillaan merkityksellisen ihmissuhteen. Vä- hua tai vain kuunnella. Voit omaksua ryhmästä sen,
häisimmilläänkin saat kaverin mukaasi ulkoilemaan mikä itsellesi on tärkeää ja edetä omassa tahdissasi.
tai vaikka pelaamaan lautapelejä.
Tapaamisissa ohjaaja johdattelee kullakin kerralla
käsiteltävään teemaan, joita on kaikkiaan kymmeVapaaehtoiset kuntoilukummit jumppavat yhdessä nen. Vertaisryhmän avulla ymmärryksesi omasta
kanssasi ja tsemppaavat parantaen lihaskuntoasi ja yksinäisyydestä lisääntyy ja opit uusia toimintamaltasapainoasi. Toiminnan tavoitteena on, että liikku- leja edistämään hyvinvointiasi.
minen varmistuu ja voimavarojen kasvaessa jaksat
osallistua enemmän. Toimintakykysi kasvaessa tur- Älä jää yksin, ota yhteyttä niin kerron lisää!
vallinen kotona asuminen myös mahdollistuu pidempään.
Yksinäisten vertaisryhmät,
koordinaattori Katri Korvela
Yksilöllisen toiminnan lisäksi yhdistyksemme ryhmäp. 044 7147 010 /
toimintoja ovat esimerkiksi tuolijumppa, pelikerho,
vertaisryhma@vanhustuki.fi.
elämäkertapiiri, käsityökerho ja bingo. Keskeisenä
tavoitteena on tarjota osallistujille mielekästä tekeEnsimmäinen yksinäisten vertaisryhmä aloittaa yhdistyksen toimistolla
13.9. kello 9:30-11:30 (kokoontumiset joka toinen viikko) — ilmoittaudu 7.9.
mennessä Katrille. Olet tervetullut!
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Prinsessa Pamela
Paljettimaan pääkunkusta paistui potran prinsessan sa, puhkui pulskimus. Palkaksi
pappa. Pappa pani puolisonsa painostuksesta päivän puolestaan perit Potaattimaan
perusteella pienelle prinsessalle päänimeksi Pame- prinssin palatseineen.
lan. Paavi puistatteli päätään.
Pelästynyt prinsessa pohti palaPökertyneenä pikkuprinsessasta pappakunkku
vasti pulmaa päässään. Päättipä
poltteli peräkamarissa piippua. Pääministeri povaili pikaisesti pussata pääsammakkoa
paljasta pettuleipää. Positiivinen pappapa paiskasi
poistaakseen painolastin. Pian
penkille pankkikortin. Pankaa pötyä pöytään piika- ponteva prinssi puikahti penset. Paljon piirakoita, paistia, puolukoita punnitsesaikosta prinsessan poveen. Poismatta pakastimesta paljastettakoon. Puolustusmititpa pahan Pamela. Puolisokseni
nisteri puista petäjät poistakoon.
puolestaan pyydän pellavapääsi
Kuva: Pixabay
papaltasi parahin prinsessani.
Pamelasta pyöristyi pikkuhiljaa pehmoinen povikuningatar. Polkupyörällä polkien punaposkinen prin- Pakinan päätteeksi Pamela paljastui Potaattimaan
sessa pyyhälsi pitkän pölyisen pyökkikujan päähän. prinssin puolisisareksi.
Paksulettinen prinsessa paistatteli päivää pajuisen
puron partaalla. Purjopellon pientareella pomppi
Teksti: Raili Koski, elämäkertapiirin ohjaaja
prinsessan punaruskea pupu Priscilla.
Elämäkertapiiri kokoontuu 21.9. alkaen joka toinen
Perjantaina puolelta päivin pulska pääsammakko
tiistai kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla.
ponkaisi puron pinnalle puunkappaleen päälle peVoit osallistua myös etäyhteydellä.
lästyttäen prinsessan. Pussaa poskelle piskuinen
Syksyn ensimmäiseen elämäkertapiiriin voit tuoda
pimu, pakisi pääkonna. Phyi, parkaisi prinsessa pinoman kirjoituksesi,
kaisten pusikkoon. Pusu poikasammakolle, prinsesjossa jokainen sana alkaa samalla kirjaimella.

Oikaisu
Toukokuussa ilmestyneessä lehdessä (2/2021) oli kirjoitus ”Kuka meidät perii?”. Teksti sisälsi suoria asiavirheitä ja antaa virheellisen kuvan monista perintöoikeudellisista seikoista. Tekstiä ei ole tarkistutettu
luennoitsijalla ja siten em. virheet pääsivät kirjoitukseen ja julkaisuun. Pahoittelemme virhettä ja muistutamme, että aina juridisia asiakirjoja tehtäessä on ne hyvä tarkistuttaa alaan perehtyneellä lakimiehellä.
Asianajotoimisto Kailiala Oy tarjoaa Yhdistyksen jäsenille testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen laatimisen -15% edun (edellyttää jäsenkortin esittämistä).
Jokaiseen pysty– ja vaakariviin sekä 3x3 ruudun kokonaisuuteen tulee kerran numerot 1-9.
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Kutsu yhdistyksen jäsenille

Turun Seudun Vanhustuki ry:n syyskokous 2021
Aika:

tiistai 23.11.2021 kello 14:00
• Ilmoittaudu 16.11.2021 kello 15:00 mennessä yhdistyksen toimistolle ja kerro samalla, osallistutko paikan päällä vai etäyhteydellä.
• Kokouksen jälkeen on jäsentilaisuus, missä keskustellaan yhdistyksen toiminnasta vapaamuotoisesti ja tapaat mm. yhdistyksen hallituksen jäseniä.

Paikka: Lounatuulet yhteisötalo, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku tai Teams -etäyhteydelllä.
Mikäli haluat tuoda esille jonkin asian kokouksessa, pyydämme sen kirjallisena 9.11.2021 mennessä
osoitteella nina.karuneva@vanhustuki.fi tai postitse toimitettuna yhdistyksen osoitteeseen.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Syyskokouksessa äänioikeutettuja ovat ne henkilöt, joiden vuoden
2021 jäsenmaksu on suoritettu 19.11.2021 mennessä.
Otathan jäsenkorttisi mukaan!
Asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valitseminen
a.
Puheenjohtaja
b.
Sihteeri
c.
2 pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Asialistan hyväksyminen
5. Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2022
6. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2022
• Ehdokkaiden esittelyt pyydetään toimittamaan toiminnanjohtajalle kirjallisena 9.11. mennessä.
7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
• Ehdokkaiden esittelyt pyydetään toimittamaan toiminnanjohtajalle kirjallisena 9.11. mennessä.
8. Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022
9. Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022
10. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen vuodelle 2022
11. Palkitsemiset
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallitus

Tule tutustumaan yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin—osallistu infoon!
Syyskauden infot tiistaisin 21.9., 19.10. ja 16.11. kello 13-14 yhdistyksen toimistolla.
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Tule mukaan lokakuussa alkavaan Muistiryhmään!
Keväällä 2021 koronapandemia teki kepposet. Tammikuussa oli tarkoitus alkaa yhdistyksessä ”Kuinka
se nyt olikaan …? -ryhmä, joka sittemmin sai työnimekseen ”Muistiryhmä”. Uusi nimi osoittautui lyhyenä käytännölliseksi ja informoivaksi. Viikot vaihtuivat ja aikaa kokoontumisrajoituksineen kului, kunnes 19.4.2021 Muistiryhmä saattoi kokoontua ensimmäisen kerran. Ryhmä ei ollut suuri, mutta sitäkin sitoutuneempi. Tapaamisia pidettiin toukokuun
loppuun mennessä seitsemän, joiden aikana ryhmässä tehtiin aivoja aktivoivia kynä-paperitehtäviä
sekä keskusteltiin ja jaettiin aivojen hyvinvointiin ja
arjen selviytymiseen liittyviä kokemuksia. Hyvillä
mielin otettiin vastaan alkava kesä!

päättyneessä valtakunnallisessa Ahaa! aivotreenihankkeessa. Tehtävät jäsentyvät viideksi
teemaksi: keskittyminen, muisti, hahmottaminen,
päättely ja kieli. Tavoitteena on ryhmäläisten ajattelu- ja toimintatapojen aktivoiminen sekä tietoisuuden lisääminen ajatteluprosesseista. Kantavana perustana on tutkittu tieto aivojen muovautuvuudesta
läpi elämän. Ryhmässä jaetaan kokemuksia myös
aivoterveyden ja -hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä asioista.

Muistiryhmän tehtävät ovat pääasiassa kynäpaperitehtäviä, joiden haastavuustasoa voidaan ohjauksella laskea ja nostaa. Harjoittelun pitää olla
rentoa ja hauskaa; riittää, että jokainen keskittyy ja
Kesän jälkeen mieli orientoituu syksyyn kaikkine
tekee parhaansa. Tehtävien luonne asettaa kuitensuunnitelmineen. Myös Muistiryhmän suhteen on
kin tietynlaisen rajan kohderyhmälle; mm. motorissuunnitelmia. Ryhmä toteutetaan yhdistyksen toi- ten taitojen ja näkökyvyn tulee olla riittävät. Ryhmämistolla 1.10. - 3.12.2021 perjantaisin klo 13.00läisellä ei myöskään tule olla arkisuoriutumista
14.30. Kokoontumisia on 10, mikäli koronaepidehaittaavaa muistisairautta. Ryhmän ohjaajana toimii
mia sallii. Ryhmän sisältö harjoituksineen ja keskus- Anita, joka on osallistunut vapaaehtoisten Ahaa! teluineen on etenevä kokonaisuus, jossa osallistuaivotreeniohjaajakoulutukseen sekä ohjannut useita
jien kokemuksien ja oivallusten vaihdolla sekä keski- aivotreeniryhmiä Varsinais-Suomen Muistiyhdistys
näisellä tuella on merkittävä sijansa. Ryhmäläisiltä
Ry:ssä.
toivotaan mahdollisuuksiensa mukaan säännöllistä
osallistumista. Sisältöjensä vuoksi ryhmää ei toteuMuistiryhmän koko on enintään kahteta etäyhteydellä.
deksan osallistujaa. Ilmoittautumiset
toimistolle 20.9. mennessä.
Muistiryhmän teemat ja harjoitukset perustuvat eri
lähdemateriaaleihin. Merkittävä sisällön jäsentäjä
Tapaamme Muistiryhmässä!
on tehtävämateriaali ja ryhmätoimintamalli, joka on
Terveisin Anita
kehitetty Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n nyt jo
Turun AKK hoiva-avustajaopiskelijat järjestivät elokuussa Nostalgiamatkan 50-60 luvulle.
Tunnelmaan päästiin valokuvien, musiikin, kahvileipien ja asusteiden kera.
Kiitos opiskelijoille virkistävästä tapahtumasta!

Pulmat: uskomuksia ja yleistietoa
1. Minkä näkeminen tuo onnea?
2. Mitä kiinalaisessa ravintolassa tarjotaan jälkiruuaksi?
3. Minkä ajatellaan paranevan, kun viedään kalat
naapurin katiskasta?
4. Minkä onneen liittyvän elokuvan Edvin Laine ohjasi vuonna 1948?
5. Kodin helppohoitoinen ja perinteinen viherkasvi?

6. Vanha luettelomainen, kalevalamittainen loru?
7. Miksi linja-autoa on joskus kutsuttu?
8. Miten kuuluu Eino Leinon runon Laulu onnesta
ensimmäinen säe?
9. Suomen Kansalliseepos?
10. Kansallistaiteilijamme?
11. Kansallispyhimyksemme?
12. Suomen kansallishyönteinen?
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Ratkaisut sivulla 25.

Anagrammit
Järjestä kirjaimet uudelleen. Tällä kertaa sanoissa palataan kesäisiin asioihin.
Arina maut
Ari tuli
Huhta ellet
Jarru kaivoon
Kaikin hyyde

Mies vire
Naurava korsi
Olla kirurgi
Oma selkä
Onki ura

Pöly äyri
Reteä kasetti
Terva nakit
Tuima paja
Örkki painuma
Ratkaisut sivulla 25.

Jokiranta siistiksi
Maailman ympäristöpäivää
vietettiin kesäkuussa.
Otimme haasteen vastaan ja
lähdimme porukalla
siistimään koko Turun
”olohuonetta”, jokirantaa.

Turun Kaupunkiympäristötoimialalta toimitettiin meille hanskoja, keppejä ja roskapusseja sekä sama taho haki parissa tunnissa keräämämme ”saaliit” pois rannalta. Suurimmaksi osaksi maassa lojui tupakantumppeja ja nuuskapusseja, ikäväksemme löytyi myös lasisirpaleita ja
ruokakääreitä.

Kiitos mukana olleille!
Mukavaa oli—otetaan joskus uusiksi :)
Ja pidetään ympäristöstämme huolta.
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Tilaisuuksia kaikille yhdistyksen vapaaehtoisille
Vapaaehtoisten juoksuryhmä
Petterin johdolla kierretään Karikon lenkkiä (1,4 km) juosten/hölkäten alustavasti 3-4 kertaa
—tai vaan kerran, oman kunnon mukaan.
Aika: Alkaen ti 21.9. klo 07:30 (viikko 38) joka toinen viikko. Kesto noin 30-45 min.
Kokoontumispaikka: Betaniankatu 12, Turku
Ilmoittautuminen ensimmäiseen juoksukertaan: toimistolle viimeistään ma 20.9.
kello 12.
Kaiva tossut naftaliinista ja lähde liikkeelle. Voit tulla mukaan kerran tai ottaa tavaksi!

Toiminnallinen iltapäivä
Yhdessäoloa, toisiin tutustumista ja halukkaille toimintakykytestauksia
sekä tietoa erilaisista näön muodoista.
Aika: ke 6.10. klo 13-15
Paikka: Yhdistyksen toimistolla, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku
Ilmoittaudu: toimistolle viimeistään ma 4.10. kello 12 ja kerro samalla, jos sinulla on
jokin erikoisruokavalio.
Tule tutustumaan myös työntekijöihin!

Syyskauden päätös
Glögin ja piparin lisäksi työntekijöiden yllätysohjelmaa!
Aika: ke 8.12. kello 15-17
Paikka: Yhdistyksen toimistolla, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku
Ilmoittaudu: toimistolle viimeistään ti 4.12. kello 12 ja kerro samalla, jos
sinulla on jokin erikoisruokavalio.
Tervetuloa tonttuilemaan :)

Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen levittää turvaverkon, kun olet vaarassa pudota.
Ojentaa käden ja auttaa ylös.
Vapaaehtoinen tukee ja auttaa mäessä. Ottaa sateella vierelleen varjon alle.
Vapaaehtoinen kuuntelee ja on kanssasi. Vaikenee, kun ei ole puheen aika.
Vapaaehtoinen on lähellä ja tuo turvaa.
Kiitos mukana kulkemisesta ♥
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Avoimia vapaaehtoistehtäviä—tule mukaan!
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.
Mukaan pääset osallistumalla Kuntoilukummikurssille. Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista.

Seuraavat kurssit
Ti 7.9. kello 13-16
Ti 5.10. kello 16:30-19:30
Ti 2.11. kello 13-16
Ilmoittaudu/lisätietoja:
puh. 050 5443313 tai https://www.vanhustuki.fi/
toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksenkuntoilukummiksi/

Ryhdy ystäväksi yksinäiselle yli 70-vuotiaalle
Voit toimia esim. tuki– tai digiystävänä. Tapaat van- Seuraavat kurssit
huksen joka toinen viikko.
Ke 22.9. kello 13-16
Ke 20.10. kello 16.30-19.30
Pääset mukaan osallistumalla Ystävän
Ke 17.11. kello 13-16
peruskurssillemme. Kurssille osallistu- Ilmoittaudu/lisätietoja:
minen ei velvoita sinua aloittamaan
puh. 045 613 8839 tai https://www.vanhustuki.fi/
toimintaa.
toiminta/vapaaehtoistoiminta/ystavatoiminta/

Tule vaikuttamaan edunvalvontaryhmässä
Edunvalvontaryhmä toimii yhdistyksen vanhusasioiden asiantuntijaroolissa ja ikäihmisten edunvalvojana
pyrkien vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa, kuulee eri
intressiryhmiä ja tekee aloitteita, esityksiä ja lausuntoja palvelujen kehittämiseksi.
Työryhmässä toimiakseen tulee olla yhdistyksen jäsen.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä puh. 045 613 8840 tai nina.karuneva@vanhustuki.fi

Lähde mukaan ohjelmatyöryhmään
Ohjelmatyöryhmä kokoontuu kolmesti vuodessa
suunnittelemaan virkistys– ja varainhankintatilaisuuksien ohjelmat sekä yhdistyksen retki– ja teatterimatkakohteet. Kokouksissa mietitään yhdessä tapahtumien teemat ja esiintyjät sekä sovitaan yhteydenotoista esiintyjiin. Kun ohjelma on valmis ja varmistettu, yhdistystyöntekijä kerää tiedot viestintää
varten. Itse tilaisuudessa vapaaehtoiset ovat vastaanottamassa esiintyjiä ja varmistamassa ohjelman
sujumisen.

Toimistolta otetaan yhteyttä retkikohteisiin, teatteriin ja bussifirmaan, sovitaan aikataulusta ja lasketaan matkojen omakustannehinnat. Kaksi vapaaehtoista ovat joka matkalla matkanjohtajina.
Työryhmässä toimiakseen tulee olla yhdistyksen
jäsen. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä puh. 044 781
1674 tai yhdistys@vanhustuki.fi

Tule tutustumaan toimintaamme
Osallistu Infoon toimistolla tai etäyhteydellä tiistaina 21.9., 19.10. ja 16.11. kello 13-14.
Etälinkki tapahtumaan löytyy kotisivuiltamme www.vanhustuki.fi.
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Noudatamme matkoilla mahdollisia pandemiasta johtuvia ohjeistuksia.

Retki Louhisaaren kartanolle
Keskiviikkona 8.9.2021
Louhisaaren linna on valmistunut 1655. Sen rakennuttajana toimi Herman Fleming. Carl Erik Mannerheim osti Louhisaaren 1795 ja Mannerheimin suku omistikin alueen yli 100 vuotta. Suomen tasavallan presidentti Carl Gustaf Emil Mannerheim syntyi Louhisaaren linnassa 4. kesäkuuta 1867.

Lähdetään matkaan Turun linja-autoaseman tilausajopysäkiltä kello 10:00.
Osallistujan tulee päästä itsenäisesti bussiin.

Kartanolla aloitamme opastetulla Kartanokierroksella, jolloin kuulemme linnan ja kartanon vaiheista.
HUOM: Kierroksella on portaita (ei mahdollisuutta esteettömään kulkuun). Kierroksen jälkeen nautimme Louhisaaren perinneruokalounaan Kartanon kahvilassa. Ennen paluumatkaa on aikaa kiertää
Kartanon mailla ja tehdä vaikka ostoksia lahjapuodissa. Takaisin Turussa olemme kello 15 mennessä.
Matkan hinta on 33 € jäseniltä ja 38 € ei-jäseniltä (sis. matkat, kartanokierros ja noutopöytälounas).
Varaa ensin paikka soittamalla toimistolle 044 536 7741 tai ilmoittaudu tilaisuuksissamme. Kerro
ilmoittautuessasi mahdollisesta erikoisruokavaliostasi.
Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 30.8. mennessä Turun Seudun Vanhustuki ry:n
Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi matkalle lähtijän nimi ja Louhisaari. Matkan voi maksaa myös toimistolla käteisellä ja kortilla.
Matkanjohtajina toimivat Seppo Grönlund ja Tuula Nuutinen.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Ystävätoimintaa yksinäisille
Vapaaehtoisystävän voi kauttamme saada yksinäinen 70 vuotta täyttänyt yksin asuja.

Vapaaehtoiset eivät tee ammattilaisille kuuluvia tehtäviä ja he toimivat tavallisen ihmisen tiedoin ja taidon, joten toimintaan emme voi ottaa henkilöitä
jotka tarvitsevat ammattilaisen apua muisti-,
päihde- tai mielenterveyssyistä.

 Tukiystävä käy joka toinen viikko, on juttukaveri,
tukena ulkoilussa ja apuna asioinnissa.
 Puhelinystävä soittaa 2-4 kertaa kuukaudessa ja
vaihtaa kuulumiset puhelimitse.
 Digiystävän kanssa tapaatte joka toinen viikko
verkon välityksellä (toiminta käynnistyy huhtikuussa).

LISÄTIETOJA / kysy ystävää:
puh. 045 613 8839 ww.vanhustuki.fi
Toiminta on maksutonta eikä
velvoita yhdistyksen jäsenyyttä.

Tukea kotiharjoitteluun
Jos olet Turussa yksin asuva yli 70-vuotias ja sinulla
tuottaa haasteita vähintään yksi seuraavista:
• tuolilta ylösnousu,
• portaiden kävely tai
• ulkona liikkuminen,
voit saada kauttamme kuntoilukummiksi koulutetun
vapaaehtoisen, joka käy neljän kuukauden ajan joka
toinen viikko luonasi jumppaamassa kanssasi.

Kysy lisätietoja kuntoilukummitoiminnan ohjaajalta
puh. 050 544 3313.
Toiminta on maksutonta eikä velvoita yhdistyksen jäsenyyttä.
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Kaikille avoimet ja maksuttomat luennot ja tietoiskut
Olohuoneen tietoiskuissa kuullaan asiantuntija-alustuksia ja vaihdetaan ajatuksia päivän
teemaan liittyen yhdistyksen toimistolla. Tietoiskuja on mahdollista seurata myös etäyhteydellä. Etäosallistumislinkit tapahtumiin ovat yhdistyksen kotisivuilla www.vanhustuki.fi
(Tule mukaan etäryhmiimme).
Virkeä vanhuus –asiantuntijaluennot järjestetään yhteistyössä Turun pääkirjaston ja hyvinvointialan kanssa. Luentoja voi seurata omakirjasto.fi sivun kautta ja ovat omakirjastossa tallennettuina sekä katsottavissa kahden viikon ajan. Mikäli kokoontumisrajoitukset sallivat, yleisö pääsee kuuntelemaan luentoja myös pääkirjaston Studiolle (Linnankatu 2)
Noudatamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumisohjeita. Ajantasaiset tiedot toimistolta.
Ma 13.9. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Seksuaalisuuden merkitys ikäihmisen hyvinvointiin.
Kristiina Toivonen, Seksuaalineuvoja opiskelija/
harjoittelija puhuu mm. seksuaalioikeuksista ja
ikäihmisten tavallisimmista haasteista seksuaalisuuden saralla.

Ma 8.11. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Oman kylän kauppa K-kaupan toiminnasta ja kauppiasyrittäjyydestä sekä Keskon ja K-kauppiaiden historiasta kertoo K-Rautatientorin kauppias Saara Eilola.

Ti 14.9. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento
Muistisairaus ja ymmärtävä kohtaaminen. Luennolla käsitellään muistisairauden vaikutuksia vuorovaikutukseen ja pohditaan miten arkisia kohtaamistilanteita voi helpottaa. Luennoitsijana Hanne Mansala Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:stä.

Ti 9.11. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento
Edunvalvontavaltuutus – miksi ja miten se tehdään? Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jollahenkilö voi itse määrätä asioidensa hoidosta siltä varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Luennoitsijana lakimies Kaisa Mähkä Asianajotoimisto Kailiala Oy:stä.

Ma 27.9. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku SPR
Terveyspisteet Terveyspistevapaaehtoiset Kaija ja
Päivi kertovat Terveyspiste toiminnasta ja mittaavat
verenpaineita.

Ma 22.11. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Talvi-iho. Ikäihmisten ihonhoidosta talvella ja kylmässä, alustajana SKY-kosmetologi Katja TonttiSelkälä Kauneuskeskus ILO.

Ma 11.10. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Läheisen jaksaminen sairastuneen rinnalla. Lähes
joka toinen sairastuneen läheinen on vaarassa masentua itse. Jill Söderdahl mielenterveysomaisten
keskusliitto FinFamista tulee kertomaan millaista
tukea omaiselle on tarjolla.
Ti 12.10. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento
Mielenterveys ikääntyvän voimavarana Asiantuntija Sonja Maununaho MIELI Suomen Mielenterveys
ry:stä kertoo, kuinka mielenterveydestävoi huolehtia ja kuinka sitä voi vahvistaa kaikissa elämänvaiheissa.

Linkit ja ohjeet etäosallistumiseen www.vanhustuki.fi
Tule mukaan
etäryhmiimme.
Opastusta
puh. 044 536 7741.

Ma 25.10. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Kototiimin Keisarinkodon palvelut ja mahdollisuudet ikäihmisille, toimitusjohtaja Kaisa Aare-Puff.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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etään.

Kaikille avoimet tilaisuudet
Tilaisuuksissa noudatetaan ajankohtaisia koronasuosituksia. Ajantasaiset tiedot toimistolta.

Ma 6.9. kello 10-11:30
Yhdistyksen toimisto

Ikäihmisten yksinäisyys - totta vai tarua? Keskustelutilaisuus yksinäiselle, huolta kantavalle läheiselle ja asiasta
kiinnostuneelle. Tilaisuuden alustaa Yksinäisten vertaisryhmän koordinaattori Katri Korvela.

Ti 7.9. kello 14-15:30
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus
Karviaiskatu 7, Turku

Vanhustuen iltapäivä Muistojen Bulevardilla Ilon lähettiläät Sirpa ja Oskari,
Riitta Vasenkari runoineen, Pertti Keihäs ja Jarkko Salmi laulaa ja laulattaa.
Tilaisuuden juontaa Sirpa Vaitinen. Maksuton sisäänpääsy. Lehmusherkusta
pieni kahvi ja makea kahvileipä 2,50 € (kello 13.30-16 ko. päivänä).

Ke 8.9. kello 10-15
Louhisaaren kartano

Retki Ohjelmassa opastettu Kartanokierros (huom. portaita) ja noutopöytälounas. Lähtö Turun linja-autoaseman tilausajopysäkiltä kello 10:00. Takaisin
olemme noin kello 15. Kysy peruutuspaikkoja puh. 044 536 7741.

Ti 14.9. kello 10-11.30
Asemanpuisto

Lähde liikkeelle! Tule pyöräyttämään onnenpyörää, juomaan kahvit ja kaatamaan kapuloita. Sateen sattuessa tilaisuus on yhdistyksen toimistolla.

Ti 21.9. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto

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

Matkalla vanhuuteen
Äänettömästi meitä kaikkia se lähenee, sen
huomaa, kun askel lyhenee.

Vanhuus tuo mukanaan uudet nautinnot ja
ilot, jopa vyötäisiin lisäkilot.

Kukaan ei vihellä perään, mutta toisenlaisia
katseita kerään.

Sitä arvostaa itseään kuin antiikkiesinettä, ja
oppii nauttimaan pienistä asioista, voi että!

Huumoria päivittäin teen, se on tärkeää mat- Matkalla vanhuuteen ei tarvitse kaahata,
kalla vanhuuteen.
sinne ehtii kyllä hitaampikin itsensä raahata.

Hyvää vanhusten päivää 3.10. ja vanhusten viikkoa!
Ma 4.10. kello 10-11:30
Yhdistyksen toimisto

Ti 5.10. kello 14-15:30
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus
Karviaiskatu 7, Turku

Muistojen sävelet Elämä on täynnä muistoja. Mikä on sinulle merkittävä
muisto? Liittyykö muistoosi joku laulu vai onko kenties joku uudempi laulu
sellainen, joka vie sinut takaisin juuri siihen tärkeään hetkeen elämässäsi?
Kertoisitko muistosi meille? Keräämme muistoja ja lauluja, joista kokoamme
esityksen. Yhteistyössä teatteripedagogi (TeM) Laura Hurme ja Taideakatemian teatteri-ilmaisunohjaajaopiskelijat.
Vanhustuen iltapäivä Raija Lehmussaaren Balettikoulun oppilaiden esiintyminen. Tapio Eloluoto lauluineen, säestäjänä Oskari Vaitinen. Ritvan tuolitanssi. Kari Kannus kitaroineen laulaa ja laulattaa. Tilaisuuden juontaa Sirpa
Vaitinen. Lehmusherkusta pieni kahvi ja makea kahvileipä 2,50 € (kello 13.30
-16 ko. päivänä).

Ti 19.10. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto

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

Ti 2.11. kello 14-15:30
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11, Turku

Vanhustuen iltapäivä NMKY:n seniorikuoro esiintyy, Irmeli Rytkönen runojen kera, Birgitta Palmusuo ja Seija Vuori esittävät senioritanssia, Duo TraBand laulattaa. Juontajana Sirpa Vaitinen. Maksuton sisäänpääsy. Iltapäiväkahvit 2 € kahvit (tuotto yhdistyksen hyväksi).
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Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Su 14.11. kello 14-15:30
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11, Turku

Isäinpäivän konsertti Turun Rautatiehanuristit solisteineen esiintyy.
Yhdistyksen varainkeruutilaisuus.
Pääsylippu 10 € jäseniltä ja 15 € ei-jäseniltä
(sisäänpääsy ja kahvit). Liput tulevat myyntiin
14.10. yhdistyksen toimistolla.
Tilaisuudessa myynnissä arpoja ja yhdistyksen
käsityökerhon tuotteita.

Ti 16.11. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto

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

Ti 30.11. kello 13-15
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus
Karviaiskatu 7, Turku

Hyvinvointiteknologia –messut
Mitä ovat eTerveyspalvelut?
Entä olisiko Menumat hyödyllinen?
Miten aktiivituoli toimii?
Paikalla yli 20 näytteilleasettajaa.
Maksuton sisäänpääsy.
Kahvit 2 € Aurinkosalissa yhdistyksen hyväksi.
Arpoja.
Tilaisuus on tarkoitettu ikäihmisille, heidän
Läheisilleen, vanhustyön ammattilaisille ja
muille kiinnostuneille.

Ke 1.12. kello 13-17
Yhdistyksen toimisto

Joulumyyjäiset Myynnissä mm. käsityökerhon tekemiä käsitöitä ja kortteja—tule tekemään ihania löytöjä! Glögiä ja pipareita.

Ti 7.12. kello 14-15:30
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11, Turku

Vanhustuen iltapäivä Iltapäivää vietetään itsenäisyyden ja joululaulujenmerkeissä. Ilonlähettiläät Sirpa ja Oskari tonttuineen. Tilaisuuden juontaa
Sirpa Vaitinen. Maksuton sisäänpääsy. Iltapäiväkahvit 2 € kahvit (tuotto yhdistyksen hyväksi).

To 16.12. kello 13-14:30
Lounatuulet yhteisötalo
Pihlajasali
Läntinen Pitkäkatu 33,
Turku

Muistojen sävelet Musiikilla on merkittävä voima. Laulut herättävät muistoja, vievät meitä tiettyihin elämänhetkiin. Jotta nämä laulut ja muistot eivät
unohtuisi vaan jatkaisivat elämää, olemme keränneet niitä talteen. Tule
kuuntelemaan tarinoista koottu esitys, jaamme yhteisen hetken ja opimme
toisiltamme itse elämästä.
Turku viettää Euroopan kulttuuripääkaupungin kymmenvuotisjuhlaa vuonna
2021.Muistojen sävelet toteutetaan osana merkkivuoden ohjelmaa. Projektin vetäjänä toimii teatteripedagogi (TeM) Laura Hurme ja hänen kanssaan
projektia ovat valmistamassa Taideakatemian teatteriilmaisunohjaajaopiskelijat.
Yhdistyksen toimisto on suljettu 20.12.2021-2.1.2022.
Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2022!

Uudenvuoden yönä, taivas tähtivyönä.
Menneitä muistelen, ystäviä ajattelen.
Sinulle, ystäväin onnen hetkiä, unelmien retkiä
sekä ihanaa Uutta Vuotta!
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Kaikille avoin ryhmätoiminta syys-joulukuu
Ryhmät ovat maksuttomia ja tervetulleita ovat myös he, jotka
eivät ole yhdistyksen jäseniä.
Toimistolle on esteetön pääsy. Mm. palvelulinja 3:n pysäkki on lähellä toimistoa.

Näin merkittyihin ryhmiin voi osallistua myös etäyhteydellä, linkit tapahtumiin kotisivuilla
www.vanhustuki.fi
Tervetuloa!

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tilaisuuksissa noudatetaan koronasuosituksia. Ajankohtaiset tiedot toimistolta.
BINGO joka toinen maanantai kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (parilliset viikot 6.9.—13.12.). Bingo
on maksuton eikä sitä tarvitse osata etukäteen. Ohjaajina Helena ja Marja.
ELÄMÄKERTAPIIRI joka toinen tiistai kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla (parilliset viikot 21.9.–
14.12.). Tutustutaan elämäntarinoihin ja hahmotellaan oman kirjoittamista. Ensimmäiseen
tapaamiseen voi tuoda tarinan, jossa sanat alkavat samalla kirjaimella. Ohjaajana Raili.
KÄSITYÖKERHO Joka toinen keskiviikko kello 13-15 yhdistyksen toimistolla (parittomat viikot 1.9. –8.12.).
Tule porisemaan, ompelemaan, kutomaan ja askartelemaan yhdistyksen materiaaleista yhdistyksen hyväksi ja lahjoituksiin. Ohjaajina Anja.
SENIORITANSSIT joka toinen keskiviikko kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla (parittomat viikot 15.9.—
8.12.). rentoja seuratansseja, joita tanssitaan yksintanssina perinteisen lavatanssi-/iskelmämusiikin tahtiin. Ohjaajana Maarit.
TIETOVISA Joka toinen torstai kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (parittomat viikot 2.9.-9.12.).
Rentoa aivojumppaa eriaiheisten kysymysten parissa. Ohjaajana Kirsi.
IKIVIREÄT seuraa ilmoituksiamme Turun Sanomien menovinkit –palstalla tai tule hakemaan kuukausittain
ilmestyvä tapahtumakalenterimme toimistolta.
TUOLIJUMPPA joka torstai kello 15-16 Ruusukorttelin liikuntasali (Puistokatu 11,Turku). Tule jumppaamaan oman kuntosi mukaan ja omalla vastuullaan. Jumppa ajalla 2.9. - 16.12. Ohjaajana Anneli.
PELIKERHO joka perjantai kello 10-11.30 Sään salliessa pelataan Asemapuistoon mölkkyä. Syksyn myöstä
siirrytään pelaamaan lautapelejä ja korttia yhdistyksen toimistolle. Voit tuoda myös oman pelisi pelattavaksi. Peli kerho kokoontuu 3.9.– 17.12. Ohjaajana Anne.

Syksyn kurssit
Ilmoittaudu ja varaa itsellesi paikka! Paikkoja on rajoitetusti.
Kurssit ovat maksuttomia.
YKSINÄISTEN VERTAISRYHMÄ Oletko tuntenut itsesi yksinäiseksi? Haluatko
löytää paremman mielen? Tule 13.9.2021 alkavaan joka toinen maanantai
10 kertaa kello 9:30-11:30 kokoontuvaan ryhmään.
Kysy lisää / ilmoittaudu 7.9. mennessä Katri Korvela 044 7147 010.
MUISTIRYHMÄ Perjantaisin 1.10.-3.12.2021 kello 13-14:30 yhdistyksen toimistolla. Keskustellaan muistiasioista ja tehdään aivoja aktivoivia tehtäviä. Ohjaajana Anita. Ilmoittaudu toimistolle 20.9. mennessä!
PS. Katso tarkemmin s.16.
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Anagrammien ratkaisut
uimaranta
laituri
hellehattu
aurinkovarjo
hiekkadyyni
merivesi
aurinkorasva
grilliruoka

7. Onnikka
8. Kell onni on, se onnen kätkeköön
9. Kalevala
10. Akseli Gallen-Kallela
11. Piispa Henrik
12. Seitsenpistepirkko (yleisin leppäkerttulaji)

Pulmien vastaukset
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kesäloma
aurinko
pyöräily
kesäteatteri
rantakivet
uimapatja
mökkinaapuri

Tähdenlento
Onnenkeksi
Kalaonni
Onnen-Pekka
Kodinonni
Oli ennen Onnimanni…

Työntekijöiden yhteystiedot
Toimisto on avoinna ma-ke kello 9-12 ja to kello 12-15.
Jouluaikaan toimisto on suljettu 24.12.2021-2.1.2022.
Yhdistyssihteerit
Kirsi Hyvärinen
Noora Holmberg
Tuula Temonen
044 536 7741
info@vanhustuki.fi
Vastaava yhdistystyöntekijä
044 7811 674
yhdistys@vanhustuki.fi

Projektikoordinaattori
yksinäisten vertaisryhmät
Katri Korvela
0447147010

vertaisryhma@vanhustuki.fi

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

Tukiystävätoiminnan ohjaaja
Kuntoilukummitoiminnan ohjaaja Sonja Vainikka
Iida Aulas
050 597 9751
050 544 3313
ohjaaja@vanhustuki.fi
kuntoilukummi@vanhustuki.fi
Tukiystävätoiminnan ohjaaja
Sij. Irene Virtanen (Vera Holm)
044 536 7721
ohjaaja2@vanhustuki.fi

Toiminnanjohtaja Nina Karuneva puh. 045 613 8840 sp. 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, Turku.
ja – hoidot -10 %. Ei koske tarjoustuotteita.
www.vikingline.fi tai 0600 41577 (2,01 €/vast.puh. +
pvm./mpm.). Viking Linen Vuorokaudenristeilyt TuKUULEMISEN ERIKOISLIIKE, Puistokatu 10, Turku.
rusta -10% valitusta hyttiluokasta, tuotetunnus:
Puh. 044 043 2040, paivimatti.fi. -10% tarvikkeista.
FKKRY. Etua ei voi yhdistää Viking Line Club -etuihin.
KUNTO- JA HYVINVOINTIKESKUS STUDIO ONE, Pitkämäenkatu 6 (3krs), Turku. Puh. 040 829 5464, info@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 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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