
  

 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, elokuu 2022  

Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen  
ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin  

uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomina. 

Elämään iloa ja ystävältä tukea 
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Seuraava jäsenlehti ilmestyy joulukuussa 2022 
Aiemmat numerot ovat luettavissa kotisivuillamme. 

3 Pääkirjoitus: Hyvää elokuun loppua! 

  Keitä ovat yhdistyksen jäsenet? 

4 Rakasta aivojasi 

5 Kenelle kuuluvat vammaispalvelulain  

  mukaiset kuljetuspalvelut? 

  Sudokut 

6 Palveluja kotiin ilman arvolisäveroa 

  Turun Kaupungin liikuntapalveluja senioreille 

7 Jokapäiväinen ruokamme 

  Kuulemisesta 

8 Tarinani 

9 Käsityö-Kaisa 

  Anagrammit 

10  Elämäkertapiiri: Myyräntyötä! 

11 Kun ei ole ketään, jolle jakaisi tunteita 

  Ystävätoimintaa yksinäisille 

  Yli 1000 kohtaamista 

12  Tuolijumppa 

  Tukea kotiharjoitteluun 

13  Ajatuksia kuntoilukummitoiminnasta 

  Yli 400 yhteistä jumppahetkeä 

14 Syyskokouskutsu 

15 Ristikko 

16 Tilaisuuksia ja tapahtumia 

17 Luennot ja tietoiskut 

18 Kaikille avoin ryhmätoiminta toimistolla 

19 Ryhmätoiminta Ruusukorttelissa 

  Maksuttomat kurssit 

20  Retki Lehmirantaan 

  Teatterimatka Kaarinaan 

21 Muotia ennen ja nyt sävelten siivin 

22 Yhdistyksen kaikille vapaaehtoisille 

  Avoimia vapaaehtoistehtäviä 

23 Yhdessäoloa, tietoa ja virkistystä 

  Pulmat 

24  Juhannusjuhlatunnelmia 

  Työntekijöiden yhteystiedot 

25 Ristikon, sudokujen, pulmien ja anagram-

mien ratkaisut 

  Käsityökerhossa tehtyä 

26 Jäsenedut yhteistyökumppaneilta 

27 Liity jäseneksi—tue toimintaamme 

28 Kutsu 20-vuotisjuhlaan 

Vanhustuen viesti on Turun Seudun Vanhustu-
ki ry:n jäsenlehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Lehden saa kotiinsa liittymällä yhdis-
tyksen jäseneksi. 
 
Toimituskunta: Tiedotusryhmä 
Kannen kuvat: Pixabay 
Taitto: Nina Karuneva 
Paino: X-Copy Oy. Painos 700 kpl. 
 
Osoite: Lounatuulet Yhteisötalo,  
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku 
Sähköposti: info@vanhustuki.fi  
Puh. 044 536 7741 
Toimisto on avoinna ma-ke 9-12 ja to 12-15. 
 
Kotisivut: www.vanhustuki.fi  
Facebook: facebook.com/ Turun-Seudun-
Vanhustuki-ry 
Instagram: Turun Seudun Vanhustuki 
Blogi: https://vanhustuki.wordpress.com/ 
 
Yhdistys on perustettu 17.12.2002  
Turussa. 
 
Jäsenmaksu vuonna 2022 
• 20 €/kalenterivuosi (henkilöjäsen) 
• 50 €/vuosi (yhteisö, yritys).  

Tässä numerossa 
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Pääkirjoitus 

Kesä tuntuu aina yhtä lyhyeltä, kun illat alkavat pi-
mentyä ja tuuli saa voimaa alleen.  
 
Olemme saaneet nauttia auringosta ja lämmöstä 
sekä kesän tapahtumista, joita tuntui olevan tarjolla 
runsaanlaisesti. Runsaanlaisesti, vietti kesän sitten 
kaupungissa tai maaseudulla. Samoin olemme voi-
neet nauttia perheen ja ystävien kesken yhteisistä 
hetkistä ja juhlistakin. Onnellista oloa on ystävien 
kanssa vietetty aika ja menneiden aikojen muistele-
minen. Sitä olen harrastanut itse tänä kesänä ehkä 
aikaisempaa enemmän. 
 
Ystävyys ja hyvät ystävät ovat elämän yksi isoin on-
ni. Tuoden mukanaan muistot ja menneet vuodet, 
mutta myös tunnetta siitä mitä olemme saaneet 
kokea ja elää. Hyvän sydänystävän kanssa on niin 
helppoa puhua joskus vaikeimmistakin asioista ja 
tunne siitä, ettei aikaa näiden tapaamisten välillä ole 
kulunut kuin hetki on aina yhtä ihmeellistä. Todelli-
suudessa kuitenkin huomaa, että koronan myötä 
aikaa on kulunut jo ehkä kaksikin vuottakin viime 
tapaamisesta.  
 
Yhdistyksen historiaa selvitellessä huomaa konk-
reettisesti pitkän ystävyyden ja tekemisen halun 

vaikutukset. Halun vaikuttaa ja olla mukana vanhus-
ten paremman elämän rakentamisessa yhdessä 
muiden kanssa. Nämä ilmenevät moninaisena teke-
misenä, ohjelmina, aloitteina ja kirjelminä, joita yh-
distys on toimittanut eteenpäin ja saanut näin ai-
kaiseksi hyviä uudistuksia sekä parannuksia ajamiin-
sa asioihin. Tätä työtä on syytä kunnioittaa ja pitää 
esillä.  Vuodet ovat vierineet eteenpäin, mutta kor-
jattavaa on edelleen paljon, joten työ jatkuu. 
 
Yhdistyksessä käynnistellään nyt kesätauon jälkeen 
ryhmiä ja monia tapahtumia onkin tiedossa syksyn 
aikana. Kulunut vuosi huipentuu joulukuun 18.12.22 
sunnuntaina, kun vietämme yhdistyksen 20 v juhlaa 
Ruusukorttelissa. Olemme saaneet juhlapuhujaksi 
perustajajäsen emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelän 
ja muusta ohjelmasta vastaa TSV kummi Eija Talvitie 
yhdessä tangoprinssi Markku Ketolan ja Nina S New-
tonin kanssa.  
 
Kutsu juhlaan on lehden takakannessa ja toivomme 
näkevämme myös sinut mukana juhlistamassa toi-
mintamme merkkipäivää, tervetuloa. 
 

Maarit Kulmala 
Yhdistyksen pj 

Hyvää elokuun loppua! 

Keitä ovat yhdistyksen jäsenet? 
Yhdistyksen 541 jäsenestä on kahdeksan ollut jäse-
nenä perustamisesta eli 17.12.2002 alkaen. Tänä 
vuonna uusia jäseniä on liittynyt 106. Kuviossa alla 
on  kuvattuna nykyisten jäsenten liittymisvuodet. 

Nuorin jäsenemme on 22 ja vanhin 98 vuotias. 
101 jäsentä toimii myös yhdistyksen vapaaehtoise-

na. 
90 % jäsenistämme asuu Turussa, seuraavaksi eni-

ten on raisiolaisia (1,8 %) ja kolmanneksi kaari-
nalaisia (1,6%). 

Jäsenistä miehiä on 76 henkilöä. 
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Rakasta aivojasi! 

Vanhustuen, Turun pääkirjaston ja Turun hyvinvoin-
titoimialan yhteistyössä järjestämien Virkeä van-
huus -luentojen syyskausi käynnistyi Aivoliiton asi-
antuntijoiden Sanna Reunan ja Kirsi Lukka-Aron lu-
ennolla ”Rakasta aivojasi—aivoterveyttä arkeen”.   
 
Aivoliitto on järjestö kaikille, joilla on kehityksellinen 
kielihäiriö tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkier-
tohäiriön. Aivoliiton toiminta on valtakunnallista ja 
liiton keskustoimisto sijaitsee Turussa. Täällä toimii 
myös Turun seudun AVH-yhdistys ry, joka tarjoaa 
tukea, toimintaa ja virkistystä sekä tukee uuden elä-
mäntilanteen rakentamisessa aivoverenkiertohäiri-
ön jälkeen. 
 
Luennon aluksi selvennettiin lyhenteitä AVH, TIA, 
ICH ja SAV. AVH tarkoittaa aivoverenkiertohäiriöitä. 
Niitä ovat aivoinfarkti eli verisuonitukos ja aivove-
renvuoto. TIA on ohimenevä, muutamasta minuutis-
ta noin 15 min kestävää aivoverenkiertohäiriö. Täl-
löin aivovaltimo tukkeutuu hetkellisesti, mutta se ei 
ehdi aiheuttaa aivoihin pysyvää vauriota. ICH on 
aivoverenvuoto, jolloin valtimosuonen repeää ja 
veri vuotaa aivoaineeseen. SAV-vuodossa veri vuo-
taa lukinkalvon alaiseen tilaan, ja tämä on yleensä 
nuorempien sairaus. Meillä suomalaisilla on suuren-
tunut riski saada SAV, mutta mahdollisen sukurasi-
tuksen vuoksi tehtävien tutkimusten vuoksi vuoto 
pystytään usein ennaltaehkäisemään. 
 
AVH:n oireena voi olla toispuolinen käden tai jalan 
heikkous, suupielen roikkuminen, näkö– tai tasapai-
nohäiriöt tai epäselvä puhe. Verenvuotoon voi liittyä 
äkillinen kova päänsärky. Hoitoon on kaikissa yllä 
mainituissa tilanteissa hakeuduttava välittömästi 
soittamalla hätänumeroon 112. Myös ohimenevän 
TIA vuoksi, sillä kohtauksen saaneista jopa puolet 
saa infarktin kahden vuorokauden kuluessa. Mukava 
oli kuulla, että Turussa infarktien liotushoito on ensi-
luokkaista—kunhan kotiin ei jää viivyttelemään! 
 
Kuulimme myös, mihin kaikkeen aivoja tarvitaan— 
ihan kaikkeen. Oli sitten kysymys vaikka aistimukses-
ta, liikkeestä tai elintoimintojen säätelystä. Muun 
muassa muisti käyttää kaikkia osia aivoissa, siksi se 
on herkkä haavoittumaan. Tyypillistä on, että ensin 
unohtuvat nimet. Aivoja kannattaa tällöin haastaa ja 
tehdä erilaisia muistisääntöjä nimien muistamiseksi. 
Mielenkiintoista oli kuulla myös siitä, että tunteet 
jättävät aivoihin muistijäljen ja erityisesti negatiivisia 
tunteita olisi hyvä purkaa esimerkiksi puhumalla tai 
tekemällä— jos purkua ei tapahdu, ne 

”pakkautuvat” ja kuormittavat aivoja. 
 
Luennoitsijalla oli mukanaan muoviset aivot ja pää-
simme tutustumaan aivojen rakenteeseen. Muuta-
mia nostoja aivojen rakenteesta: 
• miehillä on suuremmat aivot kuin naisilla 
• naisilla on suurempi aivokurkiainen, jonka avulla 

oikea ja vasen aivopuolisko ”keskustelevat” pa-
remmin 

• etulohko liittyy mielen hallintaan ja sen vaurioitu-
minen voi näyttäytyä esimerkiksi äkkipikaisuutena. 

 
Mitä kaikkea sisältyy aivoterveyteen ja aivojen sai-
rauksien ehkäisyyn?  
Tärkein aivoinfarktin hoidettava riskitekijä on veren-
paineen hoito. Suolan käyttöä kannattaa rajoittaa. 
Krampit eivät johdu suolan, vaan magnesiumin 
puutteesta—älä siis lisää suolen käyttöä.  
Toiseksi tärkeintä on liikunta: suosituksena on aina-
kin puoli tuntia päivässä aktiivisuutta. Tiesitkö muu-
ten, että tutkimusten mukaan liikkuvilla on vähem-
män muistiongelmia kuin vähän liikkuvilla. 
Ja kolmas tärkeä asia on syödä määrätyt lääkkeet 
ohjeiden mukaisesti. Infarkti on 40-50 % tapauksissa 
ns. suurten suonten tauti ja yksi syy näihin on kole-
steroliplakit verisuonissa. Jos terveellisillä elintavoil-
la ei kolesteroliarvoja saada hoitotasolle, tarvitaan 
lääkitys. Sama koskee myös muita lääkkeitä. 
Neljäntenä nostettiin esiin stressin hallinta. Päiviä ei 
tule aikatauluttaa liian täyteen, aivoja ei kannata 
kuormittaa liiallisella ruutuajalla, on hyvä sietää tyl-
syyttä ja joutilaisuutta sekä huolehtia riittävästä 
unesta. Nuorten AVH sairastuvuus on lisääntynyt ja 
niiden syyksi epäillään juuri stressiä. 
Lisäksi suositellaan oman pulssin tarkkailua. Eteisvä-
rinä eli flimmeri on aivoille vaarallinen sydämen ryt-
mihäiriö, joka saattaa johtaa aivoinfarktiin. Pulssin 
voi mitata vaikka aamuisin ranteesta. Tunnustele 
ensin, tulevatko sykäykset säännöllisesti vai epä-
säännöllisesti. Laske pulssin sykäykset puolen mi-
nuutin ajan. Jos pulssi on epäsäännöllinen tai selväs-
ti nopeutunut tai hidastunut ilman selvää syytä, ota 
yhteyttä lääkäriin. 
 
”Jos muokkaan toimintaani, se muokkaa aivojani”. 
Aivot ovat vähän niin kuin lihas: jos sitä käytetään ja 
harjoitetaan, se kehittyy. Jos taas ne jätetään huo-
mioimatta, ne heikentyvät. Kovalevymme on kor-
vaamaton—pidetään siis siitä huolta. 
 

Teksti: Nina Karuneva, tiedotusryhmä 
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Sudokut 

Täytä ruudukot 
niin, että  

jokaiseen pysty– 
ja vaakariviin  

sekä 3x3 ruudun 
kokonaisuuteen 

tulee kerran  
numerot 1-9. 

Ratkaisut sivuilla 25. 

Kenelle kuuluvat vammaispalvelulain  
mukaiset kuljetuspalvelut?  

Onko liikkumisesi kävellen ongelmallista ja kivulias-
ta? Miten pitkiä matkoja pystyt liikkumaan joko apu-
välinettä käyttäen tai ilman sitä? Pystytkö lukemaan 
bussiaikatauluja, pääsetkö nousemaan bussiin ja 
siirtymään istumapaikalle? Havaitsetko, missä olet 
ja missä pitää jäädä pois? Mikä merkitys pimeydellä, 
liukkaudella tai portailla on liikkumisellesi? Onko 
sinulla maha-suolialueen ongelmia tai suolen ja ra-
kon toiminnan ongelmia, jotka rajoittavat liikkumis-
tasi? Onko sinulla mielialan, keskittymisen, ajanhal-
linnan ongelmia, jotka vaikeuttavat liikkumistasi? 
Haluaisitko käydä ystävän luona, kerhoissa, kaupas-
sa itsenäisesti, mutta kulkeminen tuntuu niin ras-
kaalle, että jätät mieluimmin menemättä? 
  
Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita voi 
saada henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumi-
sessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi 
käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman koh-
tuuttoman suuria vaikeuksia. 
 
Oikeus vammaispalvelulain kuljetuspalveluihin arvi-
oidaan aina yksilöllisesti. Kuljetuspalveluita haetaan 
oman kotikunnan vammaispalveluista. Hakemus 
tehdään kirjallisesti täyttämällä sähköinen hakulo-
make. Sen voi myös tulostaa tai hakea Monitorista, 
osoitteesta Aurakatu 8 ja lähettää hakemuksen vam-
maispalveluun. 
 
Kun palvelua haetaan ensimmäistä kertaa, hake-
mukseen liitetään lääkärinlausunto ja muut mahdol-
liset asiantuntijalausunnot, kuten esimerkiksi kun-
toutusohjaajan tai fysioterapeutin lausunto. Sosiaa-
lityöntekijä tai palveluohjaaja sopii hakijan kanssa 
ensimmäisellä kerralla joko toimisto- tai kotikäyn-
nin, jonka aikana kartoitetaan hakijan tarve laati-

malla palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaan 
kirjataan myös muut palvelut, joihin hakija on oikeu-
tettu. Päätös edellyttää aina henkilökohtaista tapaa-
mista vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän kanssa. 
 
Pelkän invaliditeettiprosentin perusteella ei voi saa-
da oikeutta vammaispalvelulain mukaisiin kuljetus-
palveluihin. Lääkärinlausunnon lisäksi on arvioitava 
henkilön sosiaalisen ja fyysisen ympäristön vaikutus-
ta liikkumisen mahdollisuuksiin. Tällaisia seikkoja 
ovat esimerkiksi: 
− henkilön kyky liikkua ja käyttää julkisia liikenneväli-

neitä 
− liikkumisessa tarvittavat apuvälineet  
− lähimpien joukkoliikennepysäkkien sijainnit ja etäi-

syys 
− kunnassa käytössä oleva liikennekalusto 
− palveluiden sijainnit. 
 
Huomioitava on, että sairaudesta aiheutuviin matka-
kuluihin (esim. lääkärikäynnit, laboratoriotutkimuk-
set ja fysikaaliset hoidot) haetaan korvausta Kelasta 
tai matkoihin voi käyttää Kela-taksia. 

Kuljetuspalvelua haetaan vammaispalveluista. 
Sosiaalityöntekijöiden ajanvaraus- ja puhelinaika 

ma, ke ja pe klo 9 - 10 puh. 040 158 2795.  
Yli 70-vuotiaiden kuljetuspalveluiden  

palveluohjaajien puhelinaika  
ma - pe klo 9 - 11 sekä ma, ti ja to klo 13 - 14  

puh. 040 585 7791  
Kuljetuspalvelu tarkoittaa tavallisen taksin  

tai invataksin käyttöä. 
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     Palveluja kotiin ilman arvolisäveroa (Arvonlisäverolaki § 37 ) 

Kotipalvelua ja niiden tukipalveluja voi saada sosiaalipalveluina 
arvolisäverottomasti. Julkisen toimijan asiakasmaksut näistä so-
siaalipalveluista ovat verottomia. Voit saada palvelun yksityiseltä 
palvelutuottajalta arvonlisäverottomasti, jos palvelun tarve pe-
rustuu ikääntymisestä johtuvaan toimintakyvyn alentumiseen, 
sairastumiseen tai vammaisuuteen.  
 
Jos ostat kotipalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta, tulee sen 
toiminnan olla sosiaaliviranomaisten valvomaa. Tällöin taho on 
listattuna palveluntuottajien rekisteriin tai palveluntuottaja on 
tehnyt elinkeinoilmoituksen siihen kuntaan, jossa toimii. Ensin 
on siis selvitettävä omassa asuinkunnassa rekisteröityneet yksi-
tyisen sosiaalipalvelujen tarjoajat ja valittava palvelujen tuottaja 
niiden joukosta. 
 
Palveluntuottajan kanssa tehdään palvelusuunnitelma, jonka 
pohjalta laaditaan palvelusopimus. Virallisia lausuntoja tai lääkä-
rintodistuksia ei tarvita, vaan palveluntarvitsija kertoo ja kuvai-
lee itse omaan toimintakykyään ja palveluntarvettaan. Huomioi-
tavaa on, että verottomuus koskee vain niitä palveluja, jotka yk-
sityinen palveluntuottaja on merkinnyt rekisteriin tai tehnyt il-
moituksen. Palvelusopimuksen laatimisen yhteydessä, palvelu-
tuottaja päättää mahdollisuudesta alvittomuuteen. 

Kotipalvelua ovat mm.  
• asumiseen 
• henkilökohtaiseen hoivaan ja huolen-

pitoon 
• muuhun tavanomaiseen elämään 

kuuluvat 
toimet tai niissä avustaminen. 
 
Kotipalvelujen tukipalveluja ovat esim. 
• ateriapalvelut 
• vaatehuoltopalvelut 
• siivouspalvelut 
• kylvetyspalvelut 
• saattajapalvelut 
• sosiaalista kanssakäymistä edistävät 

palvelut. 
 
Lisätietoa ja neuvontaa 
Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja 
palveluohjausnumero 02 262 6164 
(arkisin klo 9-15). 

Senioriranneke: yli 65-vuotiaille. Sillä pääsee kau-
pungin uimalaitoksiin, kuntosaleihin ja kulttuuritar-
jontaan. Rannekkeeseen sisältyy omatoimisia liikun-
tavuoroja, ohjattuja kuntosalivuoroja sekä kerta-
luonteisia kulttuuriopastuksia. Lisätiedot turku.fi/
senioriranneke tai p. 050 554 6224 
 
+65 liikunnan starttikurssit: yli 65-vuotiaille liikun-
nan aloittelijoille. Kurssilla liikutaan kerran viikossa 
8 viikon ajan ohjatusti kuntosalilla. Kurssiin sisältyy 
myös tasapainoharjoitteita sekä vapaaehtoinen ra-
vitsemusluento. Harjoittelupaikat Kupittaa ja Impi-
vaara. Osallistuminen voimassa olevalla senioriran-
nekkeella. Lisätiedot ja ilmoittautuminen turku.fi/
senioriranneke tai p.050 554 6224.  
 
Maksuttomat +75 VoiTas tehoryhmät (kurssi): yli 
75-vuotiaille liikunnan aloittelijoille. Kurssilla liiku-
taan kaksi kertaa viikossa 8 viikon ajan ohjatusti 
kuntosalilla. Kurssiin sisältyy myös tasapainohar-
joittelua sekä vapaaehtoinen ravitsemusluento. Har-
joittelupaikat eri puolilla Turkua. Uusina paikkoina 
Aunelan palloiluhallin kuntosali, Uittamon kuntosali 
ja Varissuon jäähallin kuntosali. Lisätiedot: turku.fi/
voitas tai p. 044 082 0253. 
 
 

Soveltava kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit: Erityis-
liikunnanohjaajan pitämän kuuden kerran kurssi on 
tarkoitettu heikompitoimintakykyisille liikunnan 
aloittelijoille. Yleisavustaja paikalla. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset erityisliikunnanohjaaja 050 594 
7207 tai Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit | Turku.fi 
 
Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit: Lyhyempi kurssi 
kuntosaliharjoittelun perusteisiin niille, joille kunto-
saliharjoittelu on vierasta. Kurssiin kuuluu neljä oh-
jattua tapaamista. Kurssilaiset saavat myös oman 
harjoitteluohjelman, joten omatoiminen kuntosali-
harjoittelu onnistuu kurssin jälkeen hyvin. Lisätie-
dot: Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit | Turku.fi 
 
KuntoVoiTas-ryhmäliikunta Ryhmissä harjoitellaan 
voima-, tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita, jotka 
ovat ikääntyneille tutkitusti tärkeimpiä. Tunnit sopi-
vat eri kuntoisille senioreille, sillä harjoitteista tarjo-
taan aina useampia vaihtoehtoja. Edullisella kausi-
maksulla voit liikkua rajattomasti kaikissa KuntoVoi-
Tas-ryhmissä, joita järjestetään eri puolilla turkua. 
Lisätiedot: p. 050 554 6218 tai turku.fi/kuntovoitas. 

 
Topi Hella 

Ikääntyneiden liikuntapalveluvastaava 
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus, liikuntapalvelut 

Turun kaupungin liikuntapalveluja senioreille 

https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/liikuntapaikat/kuntosalit/kuntosaliharjoittelun-abc-kurssit
https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/liikuntapaikat/kuntosalit/kuntosaliharjoittelun-abc-kurssit
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Jokapäiväinen ruokamme 
Sillä mitä syömme, on suuri merkitys siihen, kuinka 
voimme ja jaksamme tehdä päivittäisiä puuhiamme.  
Olemme mieltyneet elämämme varrella erilaisiin 
ruokiin – osasta pidämme, osasta emme. Ihminen 
kaipaa luonnostaan makeaa ja rasvaista eikä se ole 
kovin terveellistä. Liikumme vähemmän – sekin on 
luonnollista ja siksikin on hyvä, jos mietimme lauta-
sellamme olevaa ruokaa. 
 
Ruokavirastossa on paljon tutkittu ikäihmisten ravin-
toon ja ruokailuun liittyviä asioita. Ohessa niistä pie-
ni kooste.  Lisää tietoa voi etsiä kirjastoista tai jutella 
esimerkiksi lääkärikäyntien yhteydessä. Jos oma 
ruokailu askarruttaa, kannattaa esittää kysymyksiä 
terveydenhuollon väelle, heillä on apua tarjolla. 
 
Ravitsemuksella on keskeinen merkitys ja tehtävä 
ikääntyneiden ihmisten terveyden, toimintakyvyn ja 
elämänlaadun tukemisessa. Hyvä ravitsemustila tu-
kee kotona asumisen mahdollisuutta ja nopeuttaa 
sairauksista toipumista. 
 
Iän myötä energiankulutus pienenee, koska liikkumi-
nen vähenee ja lihasmassan määrä pienenee. Täl-
löin usein myös syödyn ruoan määrä vähenee, jol-
loin proteiinin (valkuaisaineiden) ja kivennäisainei-
den saanti voi jäädä niiden tarvetta pienemmäksi. 
Ikääntyneen tulee saada energiaa kulutustaan vas-
taavasti. Ikääntyneen energiantarve on hyvin yksilöl-
linen. 
 

Koska ikääntyvän henkilön ruokahalu saattaa hei-
kentyä, on ruokavalion laadun ylläpitäminen entistä 
tärkeämpää. 
 
Ruokavalion tulee olla monipuolinen, maukas, väri-
käs ja sisältää riittävästi proteiinia lihaskunnon yllä-
pitämiseksi. Välttämättömien rasvojen riittävästä 
saannista huolehditaan käyttämällä kasviöljyjä ja 
niistä valmistettuja leipärasvoja sekä usein kalaa. 
Suolaksi suositellaan jodioitua suolaa, mutta sitäkin 
kohtuullisesti. 
 
Riittävän D-vitamiinin saannin turvaamiseksi 75 vuo-
den iästä lähtien suositellaan D-vitamiinilisää 20 
mikrogrammaa vuorokaudessa ympäri vuoden. 
 
Valkuaisaineiden lähteitä ovat maitotuotteet, liha 
eri muodoissaan ja kala, mutta myös monet kasvik-
set – pavut, herneet, härkäpapu, linssit, kikherne – 
ja niistä valmistetut tuotteet. 
 
Kannattaa tutkia kauppojen hyllyillä olevia tuotteita 
avoimin silmin ja etsiä uusia tuotteita. Tutki tuote-
selosteita, jotta tiedät, mitä ne sisältävät, varsinkin 
paljonko tuotteessa on proteiinia. Ne ovat aika pie-
nellä präntättyjä, mutta mukana kauppareissuille 
kannattaa ottaa pieni suurennuslasi. Ruokalaskunkin 
saattaa saada pienemmäksi, jos/kun löytää kasvis-
ten monipuoliset vaihtoehdot. 
 

Teksti: Pirjo Solin, tiedotusryhmä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outoa, kun ihmiset puhuvat nykyään niin hiljaa ja 
epäselvästi, ettei saa selvää. Tuollaiset ajatukset 
ovat pyörineet mielessäni.  Vai olisiko niin, että vika 
onkin korvissani. Ne ovat toimineet täysin moitteet-
tomasti vuosikymmeniä. Ovatko ne nyt menneet 
jotenkin epäkuntoon.  
 
Tuollaisiin kysymyksiin lähdin etsimään vastausta 

20.6. Vanhustuen toimistolta Kuulotekniikan Joonas 
Nymanin luennolta.  
 
Nyman kertoi, että ikääntyessä on normaalia, että 
myös kuulo ikääntyy ja saattaa tarvita apuvälineitä.   
Niitä tuntui olevan monenlaisia ja -hintaisia.   
Kuulotekniikan liikkeessä (Erikinkatu 7b) voi aloittaa 
asian selvittelyä ja jatkaa niin kauan, että ongelmaan 
on löydetty ratkaisu. Kunnallisena vaihtoehtoja on  
TYKSin Kuulokeskus Majakkasairaalassa, mutta sinne 
tarvitaan lähete, joten terveyskeskuksen lääkärin 
kanssa kannattaa asiasta keskustella. 
 
Luennolla varmistui se, että ongelman kanssa ei kan-
nata olla yksin. Apua on saatavilla.  

Teksti: Pirjo Solin 
tiedotusryhmä 

Kuulemisesta 
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Ajan hiljalleen Vanhaa Hämeentietä pitkin etsien 
haastateltavani Ritvan kotitaloa, jota ympäröi erään 
lehtiartikkelin mukaan rehevä puutarha monivuoti-
sine perinnekasveineen. Löytyyhän se tuolta puitten 
takaa ja puutarha on tosiaan maineensa veroinen, 
yhtenä selityksenä on aikoinaan tällä paikalla sijain-
nut kauppapuutarha, josta osa kasveista on peräisin. 
Eikä unohtaa sovi emännän  huolenpitoa ja rak-
kautta tätä ympäristöä kohtaan, ikä jo vähän painaa, 
mutta toisaalta puutarhanhoito pitää liikkeessä ja 
mielen virkeämpänä. 
 
Lapsuutensa Ritva vietti Mellilässä isän, äidin ja pik-
kuveljen kanssa. Isän lähtö talvisotaan juuri joulun 
aikaan on juurtunut silloin vasta kolmevuotiaan 
tyttären mieleen loppuiäksi. Joulupukkikin oli muis-
tuttanut erehdyttävästi tuttua tätiä ja lapset olivat 
pohtineet, oliko oikea pukkikin joutunut lähtemään 
sotaan. Sota kaikkine kauheuksineen on taas jär-
kyttävästi muistunut mieleen nykyisessä maailman-
tilanteessa. Pommikoneet olivat kuin varpusparvia 
ja niitä paettiin lakanat pään peittona pommisuo-
jaan Mellilän sahan kellariin. Alueella oli rautatiesil-
ta pommituksen kohteena, mutta se onneksi säilyi 
ehjänä. Isä  pääsi kotiutumaan rintamalta, koska hän 
toimi myös tärkeässä toimessa seppänä kotirinta-
malla. Rauhanpäivän koittaessa vihdoin lapset hyp-
pivät riemusta Mellilän viiden tien risteyksessä 
vuonna -45. 
 
Kouluun oli matkaa kilometrin verran ja koulussa 
käsityö, laulu ja ainekirjoitus olivat lempiaineita. 
Pesäpallo sujui niin hienosti, että hänet siirrettiin 
poikien joukkueeseen! Pesäpalloon liittyy myös eri-
koinen tapaus: äidin rintakello oli hävinnyt ja sitä ei 
etsinnöistä huolimatta löytynyt mistään. Kun Ritva 
oli lyöntivuorossa, pallo lensi todella pitkälle, ja 
kuinka ollakaan, pallon  vierestä löytyi kadonneeksi 
luultu kello!  
 
Yksi ikäväkin muisto kouluun liittyy Ritva ollessa jär-
jestäjänä, oli joku rikkonut höyläpenkin ja tietysti 
häntähän siitä syytettiin, vaikkei hän ollut ollut lä-
helläkään tapahtumapaikkaa.  
 
Mukavat muistot ovat myös uskonnonopettajasta, 
joka ankaruudestaan huolimatta oli oikeudenmukai-
nen ja perusti tyttökerhon, jossa askarreltiin ja lau-
lettiin. 
 
Köyhää tietysti oli ja jos jotain ylimääräistä sai, sen 

kyllä muistaa vielä vanhoilla päivilläänkin, kuten ne 
kumisaappaat, jotka isoisä lapsenlapselleen toi lah-
jaksi. Paikkakunnalla asui paljon yksinäisiä vanhoja 
ihmisiä ja Ritva ystävineen keksivät, että he voisivat 
ihan salassa käydä siistimässä näiden ulkohuusseja! 
Ei ehkä kaikkein mukavampia siivouskohteita pikku-
tytöille. 
 
Työelämä alkoi jo 12-vuotiaana sukulaisperheen 
vauvaa hoitaessa kesäkuukaudet. Seuraavana kesä-
nä vauvoja oli jo kaksi ,ja pari possua näiden lisäksi. 
Kesätienestillä ostettiin pyörä, jolla matkat sujuivat 
joutuisammin. 15-vuotiaana kutsui jo Turku, työ 
juoksutyttönä Barkerilla kesti vuoden verran, tosin 
työpäivät venyivät kovin pitkiksi, kun juna lähti en-
nen viittä ja kotona oltiin vasta puoli seitsemän ai-
koihin. Lapsenhoitotyö oli kyllä mieluisinta ja lasten-
suojeluviraston kautta Ritva sai työn lastenkodista ja 
sen jälkeen viisi lapsisen perheen lastenhoitajana. 
Lopulta löytyi mieluisa työ Turun kaupungin pienten 
lasten hoitoyksiköstä Betaniankadulta ja Virusmäen-
kadulta. Näissä töissä hän viihtyi yli 30 vuotta kaikki-
aan. 
 
Aviomies löytyi tansseista ja perheeseen syntyi kaksi 
poikaa 14 vuoden välein. Nummenpakalla asuttiin ja 
appivanhemmat asuivat aivan lähistöllä. Oma tontti 
ostettiin Karjakujalta ja talokin valmistui aikaa myö-
ten. Aviomies oli kova tekemään töitä, eikä häntä 
aina kotona näkynyt, mutta nuoremmalle pojalleen 
hän lupasi omistaa kaikki sunnuntait ja tämä lupaus 
piti. Kolmea lapsenlastaan eläköitynyt pariskunta 
piti luonaan aina yhden päivän viikossa.  
 
Niin eläkkeelle siirtyminen merkitsi suurta muutosta 
Ritvan ajankäyttöön. Tähän asti hän oli omistautu-
nut työlleen ja perheelleen, mutta nyt hän halusi 
aikaa itselleen. Työväenopisto tarjosi monenlaista 
harrastusta ja  hän sai myös kutsun kuoroon ja lo-
pulta sen vetäjäksi. Tuo olikin mielekästä toimintaa, 
siihen kuului myös koulutusta ja kursseja ja esiinty-
misiä.  
 
Turun Seudun Vanhustuki ry oli perustettu 2002 ja 
vuotta myöhemmin Ritva alkoi vetäjänä näytelmä-
kerhossa. Eli hänet voi nimetä yhdeksi perustajajä-
seneksi näin 20 vuoden takaa ajateltuna. Vähitellen 
syntyi Marimba-ryhmä, joka tarjosi  hanurinsoittoa, 
laulua, runoja, tanssia ja sketsejä, ohjelmaa joka 
itketti ja nauratti tasapuolisesti. Näytös kesti noin 
puolitoista tuntia ja siihen oli myös hankittava  

Tarinani 
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Alkuun liike toimi 1900-luvulla nimellä käsityö-Aalto, 
mutta sijaitsi samassa kiinteistössä kuin nykyisinkin. 
Loppuvuosina omistaja oli Laurila. Nykyinen liikkeen 
hoitaja Tuija aloitti täällä työnsä vuoden 2000 vaih-
teessa. Aikaisempi muu työ oli juuri päättynyt ja 
perhetilannekin salli yrittäjäksi ryhtymisen. Heinä-
kuussa hän tuli toimineeksi  22-vuotta tässä työs-
sään. Melko alusta alkaen tämä liike on ollut yhdis-
tyksemme yhteistyökumppanina eli on myöntänyt 
yhdistyksemme jäsenkortin esittäville asiakkaille 
10%: alennuksen. 
 
Kun tulin ensi kertaa haastatteluun jo ulkopuolelta 
katsottuna näyteikkuna oli poikkeuksellisen mielen-
kiintoinen: pitsiverhoineen ja esittelyliinoineen, taa-
peroitten pehmoleluineen ja vauvan asuineen. Käsi-
töiden tekoon tarvittavia materiaaleja tai välineitä 
on myynnissä laaja valikoima: on puikkoja, koukku-
ja, neuloja, lankoja ja kankaita. Samoin myynnissä 
olevia valmiita tuotteita on useita lajeja; lakkeja, 
myssyjä, kintaita, peittoja, kasseja, sukkia isoja ja 
pieniä koriste-esineitä, tauluja ja liinoja. 
 

Muoti- ja mainostus vaikuttavat siihen, mitä milloin-
kin eniten ostetaan. Yleisesti eniten ostetaan villa-
sukkalankoja. Tällä hetkellä ja viime vuosina ovat  
olleet kysyttyjä norjalaisvillapaitojen langat ja oh-
jeet. Opastusta voi aina tarvitessaan pyytää. Tuija 
opastaa aloittelevia aikuisia vaikka vaikeiden ku-
viokudonnaisten aloituksessa, tai esim. kun 8v. tyttö 
pyysi neuvoa, kun halusi oppia kutomaan. Lankojen 
mukana saa ohjeita. Hän tekee tilauksesta erilaisia 
asusteita/leluja tai korjaa niitä. 
 
Korona-aika oli tukalaa aikaa, liikkeeseen sai tulla 
vain yksi henkilö kerrallaan sisään, piti olla käsidesit 
ja kasvomaskit. Toiminto oli pahimman Korona vai-
heen aikana kokonaan pysähdyksissä, kävi vain har-
voja asiakkaita. Normaaliaikana käy paljon opiskeli-
joita ja TYKS:n henkilökuntaa, kun kulkevat työmat-
kallaan Hämeenkatua. Tämä oli mielenkiintoinen 
haastattelun aihe, sain paljon uutta tietoa. Kan-
nattaa käsitöitä harrastavien poiketa katsomassa 
laajaa valikoimaa! 

 
Teksti: Terttu Raitanen, Tiedotusryhmä 

rekvisiittaa ja vaatetusta, eli paljon etukäteissuunnittelua 
ennen kuin kokonaisuus oli valmis. Toiminta loppui vuonna 
2015, ikä alkoi jo painaa osallistujia. Lisäksi uutena vel-
voitteena oli aviomiehen omaishoitajuus, joka kysyi voimia 
ja kärsivällisyyttä.  
 
Puolitoista vuotta Ritva on ollut nyt leskenä, mutta vielä ei 
ole halua muuttaa helpompaan asumismuotoon. Samassa 
talossa asuu myös läheisiä ja pojatkin asuvat lähiseudulla. 
Päivä kerrallaan tässä mennään tässä iässä varsinkin Ritva 
toteaa. "Minulla on ollut hieno elämä, hyvä mies ja hyvät 
pojat ja ihanat lapsenlapset. Olen saanut tehdä työtä lasten 
parissa, kuten olin toivonut. Sydänystäviä olen saanut var-
sinkin Vanhustuen piiristä. Mukavaa oli tehdä yhdessä va-
paaehtoistyötä innostuneiden vapaaehtoisten kanssa. Ne 
siteet säilyvät elämän loppuun asti." 
      

Teksti: Maarit Rintala 
Tiedotusryhmä 

Yhdistys palkitsi Ritvan vapaaehtoistoiminnas-
taan vuonna 2010 Vuoden vanhusteko –
palkinnolla. Kuva: yhdistyksen arkisto. 

Käsityö-Kaisa 

Anagrammit Atk arpa 
Ehta summa  
Elias Hirsi  
Huilu  
Ilmeprässit  
Iske iltasähke  

Kansi  
Keula  
Kysyvä narri  
Lankki  
Latino  
Latulupa  

Maaemon antia  
On kaali  
Rankka säle  
Satun leiri  
Taljakerä 
Teräsvirka  

Tinakehrä  
Tuplakoe  
Ulpu ohje 
Vilppu mooli  
Voita  
Yli kulku 

Järjestä kirjaimet uu-
delleen. Sanat ovat 

Ratkaisut sivulla 25. 
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Myyräntyötä! 

Yhdistyksen Elämänkertapiirissä muistellaan menneitä keskustellen ja kirjoittaen.  
Elämänkertapiiri joka toinen tiistai 13.9. alkaen kello 10-11:30.  

Ryhmä on kaikille avoin ja mukaan voi tulla niillä kerroilla kuin itselle sopii.  
 

Alla oleva kirjoitus on yhden elämäkertapiiriläisen kirjoitus. 

Miten voi olla mahdollista että vuosi toisensa jäl-
keen osa salaateista, porkkanoista ja monista muista 
vihanneksista hävisi juuri, kun olivat valmiita herku-
teltaviksi! Jäljelle jäi yleensä vain reikä pehmeään 
maahan – kuin joku olisi vetänyt ne juurineen maas-
ta. 
 
Tonttimme oli kulmatontti, kahdella puolen vilkas 
tie ja sen reunassa jalkakäytävä, toisilla puolilla taas 
mukavat naapurit. Aitaa emme katsoneet tarvitse-
vamme, hoidetut ruohokenttä, hedelmäpuut ja kas-
vimaa osoittivat selvästi alueen olevan asuttu. Kui-
tenkin epäilimme jonkun olevan kiinnostunut vihan-
neksistamme ja seuraavan niiden valmistumista. 
Mistä he tiesivätkin aina milloin ne olivat maukkaim-
millaan? 
 
Yritimme vahtia iltamyöhäisellä, aamuvarhaisella ja 
siinä välissäkin, mutta rosvo onnistui puuhissaan 
parin vuoden ajan käymään korjaamassa satoa jälkiä 
jättämättä. 
 
Vaan kerran näin outoja. Salaattirivissä yksi kasvi 
alkoi vapista, ei tuullut, naapurit seisoivat hievahta-
matta. Salaatti ryhtyi villiksi, heilui, tanssi – ja alkoi 
vaipua maan alle häviten lopulta kokonaan. Reikään 
valui kuivaa multaa ja jäljelle jäi pieni kuoppa, kuin 
joku olisi vetänyt kasvin YLÖS. 
 
Ymmärsimme: rosvo oli maamyyrä. Tutkimme 
tonttimme ja todella löysimme useita myyränkoloja. 
Kokoonnuimme poikien kanssa pohtimaan miten 
onnistuisimme saamaan rikollisen oikeuden eteen. 
Tutkimme tarkkaan missä reiässä oli liikettä ja pää-
timme että minä seison sillä reiällä ämpärin kanssa 
samalla kun pojat ruiskuttivat muihin koloihin let-
kusta vettä. 
 
Onnistui! Suloinen karvakasa tuli ulos turkki märkä-
nä ja ymmällään. Sain sen ämpäriin, laitoimme tuo-
reita salaatinlehtiä ja multaa päälleen – ettei valo 
häikäisisi eikä nälkä yllättäisi rassukkaa. 
 
Veimme Myyrelin näytille poikien kouluun ja tar-
haan. Pojat pitivät huolta, ettei kukaan vahingoitta-

nut pikkuista. Siitä riitti puhumista monissa kodeis-
sa. Niin meilläkin. 

Sovimme että viemme sen kauemmaksi asumuksis-
ta, pellon ja metsän reunamille jotta se itse saisi va-
lita minne seuraavaksi majoittuu. Vaan yht'äkkiä 
kuului ulkoa kirkaisu! Lasse, viisivuotias, oli pannut 
kätensä ämpäriin haluten katsoa Myyreliä lähem-
min. Se puraisi poikaa puolustautuessaan, oli var-
maan paniikissa, ressukka. 
 
Terävät pikkuhampaat satuttivat, verta vuosi mutta 
poika oli anteeksipyytävän rauhallinen. Reiät pestiin 
ja lähdettiin paikalliselle lääkärille. Hän puhdisti vielä 
kerran haavat, tutki kirjojaan todeten ettei ole ikinä 
kuullut tai lukenut myyränpureman hoidosta. Jäyk-
käkouristusrokotus pojalla olikin. Lääkäri soitti kylän 
toiselle lääkärille. Tämä pyysi meitä tulemaan luok-
seen sekä ottamaan eläimen mukaan. Menimme, 
hän vielä kerran puhdisti haavat – ihan vaan var-
muuden vuoksi – ja sanoi ettei hänkään tiedä mi-
tään aiheesta. 
 
Miksi hän sitten halusi meidän tulevan luokseen 
eläimen kanssa? Hän halusi nähdä kuka ja miten oli 
onnistunut pyydystämään myyrän – hänelläkin niitä 
oli puutarhassaan - erityisesti myyränpurema ja te-
kijä itse olivat hänestä mielenkiintoisia – ammatilli-
sesti. Hän sai kuvia kuvaamattomasta! 
 
Ja lopuksi Myyreli pääsi vapaaksi, valmistelemaan 
uutta kotiaan loitolla muiden puutarhoista. 
 

Teksti: Päivi Eskola, 
elämäkertapiiriläinen 
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Maksuttomia yksinäisten vertaisryhmiä aloitettiin 
pitämään vuosi sitten syyskuussa. Vuoden aikana on 
pidetty suljettuja ryhmiä, joihin on päässyt ilmoit-
tautumalla ja joissa osallistujat ovat saaneet tutus-
tua toisiinsa paremminkin tuttujen vertaisten kans-
sa, kuuntelevassa ja turvallisessa ympäristössä.  
Avoimiin ryhmiin ei ole tarvinnut ilmoittautua etu-
käteen, vaan niihin on voinut osallistua silloin, kun 
itsestä tuntuu siltä, että kaipaa toista ihmistä, kuun-
telemista tai haluaa vaikka jakaa omia kokemuksi-
aan. Ensimmäinen etäryhmä aloitti toimintansa lop-
pukeväällä kaupungin virtuaalisen kotihoidon asiak-
kaille. Kaiken kaikkiaan mukana on ollut vuoden ai-
kana 40 yksinäisyyden parissa pohdiskelevaa osallis-
tujaa. Osallistujien keski-ikä on 76,5 vuotta.  
  
Yksinäisten vertaisryhmässä osallistujan voimavarat 
vahvistuvat ja toisilta vertaisilta saa keinoja yksinäi-
syyden käsittelyyn sekä sen ymmärtämiseen. Ryh-
mätapaamiset kestävät kaksi tuntia kerrallaan ja 
kahvit keitetään joka kerta, kuten meillä on tapana!  
Joka tapaamisessa on oma teema, joka pohjustaa 

tapaamista. Kymmenen kerran vertaisryhmään voi 
osallistua yhä uudelleen saaden uusia näkemyksiä 
elämän haasteellisiin asioihin. 
  

”Yksinäisyyttä kokevalla ei ole tunteiden jakajaa.  
Ei voi puhua tunteistaan kenellekään.”  

 
Osallistujat ovat kertoneet, miten itselle puhumi-
nen, itsetuntemus ja omien vahvuuksien huomioi-
minen on ollut opettavaista. Ryhmissä kuultuja ko-
kemuksia on myös ollut mielenkiintoista kuulla ja 
huomata, ettei ole yksin ajatustensa kanssa.  
 

”Odotin kovasti seuraavaa tapaamista.” 
”Kun olen lähtenyt kokoontumisesta, olen ollut niin 

hyvällä mielellä, että tuntuu kuin  
leijailisin onnen pilven päällä.” 

  
Teksti: Katri Korvela 

Yksinäisten vertaisryhmien koordinaattori 
 

Lue syksyn vertaisryhmistä ryhmistä s. 18 ja 19. 

Kun ei ole ketään, jolle jakaisi tunteita 

Ystävätoimintaa yksinäisille 

Vapaaehtoisen tuki-, puhelin– tai digiystävän voi 
kauttamme saada yksinäisyyttä kokeva 70 vuotta 
täyttänyt yksin asuja. 
 
Vapaaehtoiset eivät tee ammattilaisille kuuluvia teh-
täviä ja he toimivat tavallisen ihmisen tiedoin ja tai-
don, joten toimintaan emme voi ottaa henkilöitä, 
jotka tarvitsevat ammattilaisen apua muisti-,  
päihde- tai mielenterveyssyistä. 

Vapaaehtoiseksi ystäväksi voi ryhtyä osallistumalla 
Ystävän peruskurssille (3h, ei velvoita vapaaeh-
toiseksi ryhtymistä).  
 
Lisätietoja: puh. 045 613 8839  
ww.vanhustuki.fi. 
 
Toiminta on maksutonta eikä velvoita yhdistyksen 
jäsenyyttä.  

Yli 1000 kohtaamista 

 keskimäärin 110 /kk 
 136 eri henkilöä 
 72–97 vuotiaita 

 naisia 89% 
 miehiä 11%  
 

Tukiystävät tekivät kevätkaudella 742 käyntiä ja soittivat koronasta johtuen 290 puhelua yli 70 vuotiaille 
yksinäisille. Puhelinystävät soittivat 146 puhelua. Digiystävä on tavannut yksinäisen 12 kertaa. 

Ystävän saaneet vanhukset Ystävinä toimineet vapaaehtoiset 

 keskimäärin 104/kk 
 89/kk tukiystävää 
 11/kk puhelinystävää 

 1 digiystävä 
 21–84 vuotiaita 
 naisia 88%, miehiä 12% 
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Oletko 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. 

Vapaaehtoiseksi kuntoilukummiksi haluava saa pe-
rehdytyksen kurssilla (3h, ei velvoita vapaaehtoisek-
si ryhtymistä).  
 
Lisätietoja puh. 050 544 3313 tai tutus-
tu www.vanhustuki.fi. 
 
Toiminta on maksutonta eikä velvoita 
yhdistyksen jäsenyyttä.  

Tukea kotiharjoitteluun 
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Ajatuksia kuntoilukummitoiminnasta 
”Minulla on ollut kaksi kuntoilutu-
ettavaa. Koska alustava kartoitus on 
tehty ensin ammattilaisen toimesta, 
kummilla on raamit, joiden puitteis-
sa toimia. Yksinkertaistettuna on 
liike ja sen toistomäärä. Tehtävänä 
on valvoa että liikkeet tehdään oi-
kein, kipua tuottamatta ja lisää vai-
vaa aiheuttamatta. Paljon riippuu 
omasta liikunnallisesta historiasta, kuinka paljon on 
rohkeutta saada suorituksiin oikea rytmiä ja määrää. 
Jos on itse  tehnyt omia  harjoituksia hampaat irves-
sä ja viimeiseen asti pinnistäen, on ehkä vaikea hy-
väksyä kuntoutettavalta lepsumpaa asennetta. Tässä 
piileekin juuri kokemattoman kuntouttajan ansa, 
olenko liian ankara vai annanko helposti periksi. 
 
Omat kokemukseni ovat varsin erilaiset, ensimmäi-
sen kanssa tehtiin leikkauksen jälkeistä kuntoutusta, 
painojen nostoa ja jalkojen liikkuvuutta lisäten. Aika 
varhain tuli eteen ongelmia liikkumisessa, ulos ei 
voitukaan mennä kun ei ollut takeita takaisinpääsys-
tä. Painojen kanssa onnistui paremmin, mutta yh-
teys katkesi kuntoutettavan sairastumiseen. Siinä 
oma kokemattomuus tuli vastaan, eikä ollut oikein 
uskallusta enää jatkaa.  
 
Toinen tuettava olikin aivan erilainen. Tässä oli tar-
koitus kuntoutua lonkkaleikkausta varten ja talon 
alakerrassa sijaitsikin kuntosali aika monimutkaisine 
laitteineen. Nyt oli kuitenkin paljon helpompi nou-
dattaa ohjeita, kuin edellisellä kerralla ahtaissa koti-
oloissa. Ja samalla pääsi itsekin kokeilemaan laittei-
ta. Kävimme useamman kerran yhdessä ja kun-
toutettava kävi siellä itsekin, joten tämähän oli ker-
rassa ihannetapaus, ja toisaalta tunsin itseni melkein 
tarpeettomaksi, vaikka tiedänkin että kaksin on aina 
parempi kuntoillessakin. Leikkaus tuli aikanaan, ja 
siinä omat ongelmansa. Haluan uskoa kuitenkin että 
rehkimisellämme oli merkitystä.” 
 

Maarit, kuntoilukummi 

”Vanhustuki on jälleen ollut aikaansa 
edellä kehittäessään Kuntoilukummi -
toimintaa. Kuinka tärkeää onkaan, että 
ihminen – kaikista terveysongelmista 
huolimatta –  liikkuu voimiensa mukai-
sesti. Monesti liikunnan palkinto on pää-
sy ulos. Meille, joille se on itsestään sel-
vyys, emme aina pysty sitä edes ymmär-
tämään. 

 
Kuntoilukummi on vapaaehtoinen, jolle Vanhustuki 
on järjestänyt koulutusta ja jossa Iida Aulas ohjaa 
toimintaa. Henkilö, jonka luokse kuntoilukummi tu-
lee, on kotona asuva ikäihminen, jolla on vaikeuksia 
liikkua tai liikunta on loppunut lähes kokonaan. Au-
las on ennen kummin tuloa jo käynyt henkilön luona 
selvittämässä tilannetta ja sen perusteella laatinut 
ohjelman, jota kuntoilukummi ja ikäihminen sitten 
toteuttavat. Kummi ja ikäihminen tapaavat joka toi-
nen viikko sovittuna aikana ja käyvät läpi harjoitus-
ohjelman. Tarkoitus on, että henkilö tapaamiskerto-
jen välillä itse tekee ohjelmassa olevat liikkeet – 
mieluiten päivittäin. 
 
Epäonnistumiset kuuluvat kuvaan. Syitä on monia, 
sillä elämä on kovin monimuotoista, mutta silti jak-
samme yrittää. Elämä vain on tällaista ja se on hy-
väksyttävä. On palkitsevaa, kun 4 kuukauden jakson 
jälkeen voivat kuntoilukummi ja ikäihminen todeta, 
että liikkuminen on helpompaa ja uskaltaa lähteä jo 
kotoa ulos – vaikka kahville lähikahvilaan. Silloin 
kahvikin maistuu paljon paremmalta kuin aiemmin. 
 
Jäin tässä vain miettimään, moniko ikäihminen olisi 
ilman kuntoilukummia jäänyt sohvan nurkkaan istu-
maan, jos me emme olisi käyneet visiitillä innosta-
massa ja luomassa uskoa omiin voimiin. Tule mu-
kaan rohkeasti ja kysy Iidalta, milloin seuraavat kun-
toilukummin kurssit taas alkavat.” 
 

Pirjo, kuntoilukummi 

Yli 400 yhteistä jumppahetkeä 

• 36 eri henkilöä 

• 71 –85 vuotiaita 

• keski-ikä on 85 vuotta 

• Toiminnassa on ollut mukana viisi miestä. 

• 33 eri vapaaehtoista  

• 23—83 vuotiaita 

• kuntoilukummina toimii kolme miestä. 

Tänä vuonna kuntoilukummijaksoja on toteutunut 51 kpl. 

Kummin saaneet vanhukset Kummeina toimineet vapaaehtoiset 
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1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Todetaan kokouksen osallistujat, valitaan kokouksen pu-
heenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, 
jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden totea-
minen 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään halli-
tuksen kutsusta. Syyskokous pidetään marraskuun lop-
puun mennessä. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen 
kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 
kokousta. Kokouskutsu julkaistaan jäsenlehdessä sekä 
yhdistyksen kotisivuilla. 

4. Asialistan hyväksyminen 

Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 

5. Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2023 

Jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä peritään jäsenmaksu, 
jonka suuruuden määrä yhdistyksen syyskokous. Kunnia-
puheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat sääntöjen mukaan 
vapautettuja jäsenmaksusta. 

6. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen 

Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma sekä an-
netaan hallitukselle valtuudet tarvittaessa tarkistaa toi-
mintasuunnitelma vuoden 2023 alussa sopeuttaen toi-
mintaa saatuihin avustuksiin.  

Toimintasuunnitelma lähetetään kokoukseen ilmoittautu-
neille ja sähköpostiosoitteensa yhdistykselle ilmoittaneille 
sähköpostitse. 

7. Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 
2023 

Käsitellään ja hyväksytään talousarvio vuodelle 2023 sekä 
annetaan hallitukselle valtuus tarvittaessa tarkistaa ta-
lousarviota vuoden 2023 alussa sopeuttaen toimintaan 
saatuihin avustuksiin. 

Talousarvio lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille ja 
sähköpostiosoitteensa yhdistykselle ilmoittaneille sähkö-
postitse. 

8. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan 
valitseminen vuodelle 2023 

Syyskokouksen valitsemien tilintarkastajien toimikausi on 
yksi (1) vuosi. 

9. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 
2023 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan toimiaika on yksi 
(1) vuosi. Syyskokous valitsee seuraavaksi toimikaudeksi 
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan. 

Ehdokkaat pyydetään tuomaan hallitukselle tiedoksi 
8.11.2022 mennessä joko postitse yhdistyksen toimistolle 
toiminnanjohtajalle osoitettuna tai sähköpostitse ni-
na.karuneva@vanhustuki.fi. 

10. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valitseminen ero-
vuoroisten tilalle  

Hallituksessa toimii puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsen-
tä ja kaksi (2) varajäsentä. Yhdistyksen hallituksen jäsen-
ten ja varajäsenten toimiaika on kaksi (2) vuotta. Heistä 
on erovuorossa vuosittain kolme (3) jäsentä ja toinen va-
rajäsenistä. Syyskokous valitsee seuraavaksi toimikaudek-
si yhdistyksen erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. 

Ehdokkaat pyydetään tuomaan hallitukselle tiedoksi 
8.11.2022 mennessä joko postitse yhdistyksen toimistolle 
toiminnanjohtajalle osoitettuna tai sähköpostitse ni-
na.karuneva@vanhustuki.fi. 

11. Palkitsemiset 

Hallituksen myöntämät kunniajäsenyydet ja vuoden van-
husteko julkistetaan yhdistyksen 20 vuotisjuhlassa sun-
nuntaina 18.12.2022 kello 14-16 Ruusukorttelin hyvin-
vointikeskuksessa (Puistokatu 11).  

Juhlaan ilmoittautumiset / 10 € osallistumismaksut 5.12.  
mennessä. 

12. Muut asiat 

Hallituksen vastine kevätkokoukselle esitettyyn kirjeen.  

13. Muut esille tulevat asiat 

Jäsenten pyydetään tuomaan syyskokouksessa muut käsi-
teltävät asiat hallitukselle tiedoksi 8.11.2022 mennessä 
joko postitse yhdistyksen toimistolle toiminnanjohtajalle 
osoitettuna tai sähköpostitse ni-
na.karuneva@vanhustuki.fi. 

14. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen jälkeen on jäsenilta yhdistyksen toimistolla. 
 

Tervetuloa! 

Turun Seudun Vanhustuki ry hallitus 

Kutsu yhdistyksen jäsenille 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n syyskokous 2022 

Aika:  maanantai 21.11.2022 kello 15:00 

• ilmoittaudu 14.11.2022 mennessä toimistolle puh. 044 536 7741 

• Kerro samalla osallistutko läsnäolevana vai etäyhteydellä 

Paikka: Lounatuulet yhteisötalo Pihlajasali, Läntinen Pitkäkatu 33 (2. kerros) Turku 
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Ratkaisu sivuilla 25. 
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Ti 6.9. kello 14-15:30 Vanhustuen iltapäivä, Ruusu-
korttelin hyvinvointikeskus (Puistokatu 11). Ohjel-
massa Birgitta Palmusuo ja Seija Vuori, Teuvo ja ty-
töt, Duo TraBand laulaa ja laulattaa. Juontajana Sir-
pa Vaitinen. Maksuton sisäänpääsy, kahvi 3€. 
 
Ti 27.9. kello 13-14 Syntymäpäiväkahvit syyskuussa 
syntyneille yhdistyksen toimistolla. Ilmoittaudu 
22.9. mennessä toimistolle. 
Kakun tarjoaa leipomo Rosten, 
tilaisuutta tukee Turun Kauppa-
kamari. 
 
Ti 4.10. kello 14-15:30 Vanhustuen iltapäivä, Ruu-
sukorttelin hyvinvointikeskus (Puistokatu 11). Ohjel-
massa Turun Föripolskaajat, Sirpa ja Olavi Kosonen, 
Ilon lähettiläät laulattavat. Juontajana Sirpa Vaiti-
nen. Maksuton sisäänpääsy, kahvi 3€. 
 
Ke 5.10. kello 10-11:30 Kekrin viettoa yhdistyksen 
toimistolla. Ilmoittaudu viimeistään ma 3.10. toimis-
tolle. 
 
Pe 14.10. kello 13-20 Retki Lehmirannan lomakes-
kukseen. Retken hinta jäseneltä 38€ ja ei-jäseneltä 
45€. Bussi Ruusukorttelista kello 13 ja Lehmusvalka-
masta 13:20. Ohjelmassa 14:30 noutopöytäruokailu, 
16-17 konsertti ja pienen tauon jälkeen tanssit peli-
mannien tahdissa. Paluumatkalle lähdetään tanssien 
jälkeen noin kello 19. Varaa ensin paikkasi  toimis-
tolta. Ilmoittautuminen on sitova, kun olet maksa-
nut sen 27.9. mennessä yhdistyksen tilille FI29 4309 
2220 1223 25. Kirjoita viestiksi lähtijän nimi/nimet ja 
Lehmiranta. Voit maksaa matkan myös toimistolla 
käteisellä tai kortilla. Matkanjohtajina Tuula Nuuti-
nen ja Seppo Grönlund. 

Su 23.10. kello 13-14:30 Letunpaistoa Ruissalossa. 
Ruissaloon pääsee Puutorilta, bussi nro 8. Aja pääte-
pysäkille asti, josta on lyhyt kävelymatka grillikatok-
selle. Jutellaan nuotion ääressä ja nautitaan Pirjon 
paistamista letuista. Juomat jokainen tuo itse. Il-
moittaudu ke 19.10. mennessä toimistolle. Sään 
mukainen - lämmin - vaatetus. Jos on sadekeli, niin 
sitten siihen sopivaa vaatetta. 
 
Ti 25.10. kello 13-14 Syntymäpäiväkahvit lokakuus-
sa syntyneille yhdistyksen toimistolla. 
Ilmoittaudu 20.10. mennessä toimis-
tolle. Kakun tarjoaa Leipomo Krossi, 
tilaisuutta tukee Turun Kauppakamari. 

 
Ti 1.11. ja 8.11. kello 13-14:30 Aarrekartta – tie 
unelmien toteutumiseen? yhdistyksen toimistolla. 
Aarrekartta on kokoelma myönteisiä kuvia ja tekste-
jä, jotka antavat uskoa hyvään tulevaisuuteen. Aar-
rekartan sisällöllä on taipumus toteutua. Tule kokei-
lemaan! Mukaan tarvitset vain kuvan itsestäsi ja 
halutessasi voit tuoda myös erilaisia lehtiä, joista 
kuvia ja tekstejä kerätään.  
 
Ti 1.11. kello 14-15:30 Vanhustuen iltapäivä, Ruu-
sukorttelin hyvinvointikeskus (Puistokatu 11). Ohjel-
massa Rusadoo tanssiryhmä, Teijo Pöyhönen laulaa 
ja laulattaa, lauluryhmä Kööri. Juontajana Sirpa Vai-
tinen. Maksuton sisäänpääsy, kahvi 3€. 
 
La 5.11. kello 14-15:30 Muotia ennen ja nyt sävel-
ten siivin! Ruusukorttelin hyvinvointikeskus 
(Puistokatu 11). Vähän vanhaa, vähän uutta, paljon 
mieleen painuvaa. Tilaisuuden aloitamme kuohuval-
la! Kahvitarjoilu.  
Yhdistyksen varainhankintatilaisuus. Lippu jäseniltä 
10 € ja ei-jäseniltä 17 € (sisäänpääsy ja tarjoilut). 
Lipunmyynti ma 3.10. alkaen toimistolla ja tilaisuuk-
sissamme. Puhelimitse tehdyt varaukset vahvistuvat 
vasta, kun liput on maksettu yhdistyksen tilille FI29 
4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi varaajan. Tilai-
suudessa on myynnissä arpoja ja käsityökerhon 
tuotteita.  
 
Ma 21.11. kello 15 Syyskokous /Yhdistyksen jäsenil-
le Lounatuulet yhteisötalo Läntinen Pitkäkatu 33. 
Ilmoittaudu 14.11.2022 mennessä toimistolle. 
 
Ti 22.11. kello 13-14 Synty-
mäpäiväkahvit marraskuus-
sa syntyneille yhdistyksen 
toimistolla. Ilmoittaudu 16.11. mennessä toimistol-
le. Kakun tarjoaa Rebelle Café, tilaisuutta tukee Tu-
run Kauppakamari. 
 
Su 27.11. Teatterimatka Kaarinan teatteriin kello 17 
näytös ”Terveydeksi” -farssi. Retken hinta jäseneltä 
31€ ja ei-jäseneltä 38€. Bussi Ruusukorttelista kello 
15:50 ja Lehmusvalkamasta 16:05. Varaa ensin 
paikkasi  toimistolta. Ilmoittautuminen on sitova, 
kun olet maksanut sen 25.10. mennessä yhdistyksen 
tilille FI29 4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi lähti-
jän nimi/nimet ja teatteri. Voit maksaa matkan 
myös toimistolla käteisellä tai kortilla. Matkanjohta-
jina Tuula Nuutinen ja Seppo Grönlund. 

Tilaisuuksia ja tapahtumia 



17 

 

Luennot ja tietoiskut 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Kaikille avoimet ja maksuttomat  
tietoiskut maanantaisin kello 13-14:30  

yhdistyksen toimistolla sekä etäyhteydellä  
(linkki kotisivujen kalenterissa). 

 
12.9. Ikäihmisten vatsavaivat Tule kuulemaan tyy-
pillisistä vatsavaivoista ja miten niitä voidaan hoitaa. 
Alustajana gastroenterologi Petri Mäkelä Lääkärikes-
kus Aava. 
 
26.9. Arjen apuvälineet Turun apuvälinekauppa 
esittelee arkea helpottavia apuvälineitä ja hygie-
niatuotteita. 
 
10.10. Ikäihmisten liikenneturvallisuus. Liikenne-
asiantuntija Simo Savioja Liikenneturvasta. 
 
24.10. Koti- ja hyvinvointipalvelu Aarresaari  - luo-
tettavaa ja asiakaslähtöistä kotihoitoa. Tiedätkö 
mitä yksityinen kotihoito voi tarjota sinulle? Kuka 
sitä voi saada ja mitä se tulee sinulle maksamaan? 
Sairaanhoitaja Anne Hämäläinen Aarresaaresta on 
kertomaan yksityisestä kotihoidosta, sen eri mah-
dollisuuksista ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin ai-
heeseen liittyen. 
 
7.11. Sydänterveydestä. Tunne arvosi: kolesteroli, 
verenpaine, pulssi terveyden mittareina. Alustuksen 
pitää Merike Kujanen, sh, TtM Varsinais-Suomen 
Sydänpiiri ry:stä. 
 
21.11. Edunvalvonnasta ja edunvalvontavaltuu-
tuksesta puhuu henkikirjoittaja Juhani Naumanen 
Digi- ja väestötietovirastosta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Kaikille avoimet ja maksuttomat  
Virkeä vanhuus -luennot tiistaisin kello 13-14:30 

pääkirjaston Studiossa (Linnankatu 2) sekä  
etäyhteydellä https://omakirjasto.fi/videot/  

 
13.9. Digiä kohti. Perustietoa digitaalisista palveluis-
ta ja termeistä. Luennoimassa Turun kaupungin Di-
giyksikön projektisuunnittelija Sirje Hanski. 
 
11.10. Ikäihmisten yksinäisyys– totta vai tarua? 
Näkökulmia ikäihmistenyksinäisyydestä ja sen vaiku-
tuksesta hyvinvointiin esittelee yksinäistenvertais-
ryhmien koordinaattori Katri Korvela Turun Seudun 
Vanhustuki ry:stä. 
 
8.11. Hoitotahto. Mihin tarvitaan hoitotahtoa, ja 
millainen on hyvä hoitotahto? Aiheesta luennoimas-
sa ja keskustelemassa ylilääkäri Minna Löppönen. 
 
13.12. Ikääntyneiden lääkehoito. Miten elimistö 
muuttuu ikääntymisen myötä? Mitä lääkityksessä 
pitää ottaa huomioon, ja mitä erityispiirteitä iäkkään 
lääkehoitoon liittyy? Käydään läpi myös lääkkeiden 
yhteisvaikutuksia ja keskustellaan siitä, mikä on oi-
kea aika ottaa lääkkeet sekä muista käytännön asi-
oista. Luennoimassa sairaalafarmasian erikoisfarma-
seutti Susanna Lauroma. 
 
 

Ajantasaiset tiedot ja opastusta  
esim. etäyhteydellä luennoille osallistumiseen 

toimistolta puh. 044 536 7741. 

Pe 2.12. kello 13-14:30 Juhlistetaan Itsenäisyyspäi-
vää yhdistyksen toimistolla. Ilmoittaudu ma 28.11. 
mennessä toimistolle. 
 
Su 18.12. kello 14-16 Yhdistyksen 20-vuotisjuhlat 
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus (Puistokatu 11) 
Juhlapuhe emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä. Oh-
jelman juontaa TSV kummi Eija Talvitie. Esiintymäs-
sä tangoprinssi Markku Ketola "Syli täynnä rentukoi-
ta" ja Nina S Newton jouluisin sävelin. Varaa ensin 
paikkasi  toimistolta. Ilmoittautuminen on sitova, 
kun olet maksanut 10 € osallistumismaksun 5.12. 
mennessä yhdistyksen tilille FI29 4309 2220 1223 
25. Kirjoita viestiksi osallistujan nimi/nimet ja juhlat. 
Voit maksaa matkan myös toimistolla käteisellä tai 
kortilla.  

Ti 20.12. kello 13-14 Syntymäpäiväkahvit joulu-
kuussa syntyneille yhdistyksen toimis-
tolla. Ilmoittaudu 15.12. mennessä 
toimistolle. Kakun tarjoaa Helmi kah-
vila, tilaisuutta tukee Turun Kauppa-
kamari. 
 

 

Ajantasaiset tiedot tapahtumista kotisivuilla 
www.vanhustuki.fi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

puh. 044 536 7741.  

https://omakirjasto.fi/videot/
http://www.vanhustuki.fi
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Ryhmät ovat maksuttomia ja tervetulleita ovat myös he, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä.  

 

Ilmoittautumista ei tarvita ja voit tulla mukaan 
millä kerralla tahansa.  

 

Toimistolle on esteetön pääsy. Mm. palvelulinja 
3:n pysäkki on lähellä toimistoa. 

 

Lisätietoja puh. 044 536 7741.     
  

 

       Tervetuloa! 

Kaikille avoin ryhmätoiminta toimistolla 

Ma 13-14:30 Bingo parillisilla viikoilla ajalla 5.9.-12.12.. Bingo on maksuton eikä sitä tarvitse osata etukä-
teen.  Ohjaajina Marja, Helena ja Arja. 

Ti 10-11:30 Elämäkertapiiri parittomilla viikoilla ajalla 13.9.-20.12. Muistellaan menneitä keskustellen 
tai kirjoittaen. Tarina voi olla vanha tai vaikka viisi minuuttia sitten sattunut. 13.9. keskustel-
laan teemasta ”Maailman turuilla. Muistoja matkoista.” Muita syksyn aiheita:  
 

Ti 10-11:30 Lukuhetki Syyspihlajan alla – Henry Theel 6.9., 4.10., 18.10., 15.11. ja 29.11.  Luemme Pertti 
Mustosen ja Maarit Tyrkön kirjaa ”Köyhä laulaja ja laulajan poika: Henry Theelin elämää 
duurissa ja mollissa”.  Kuuntelemme myös Theelin levyttämää musiikkia.  Unohtamatta tie-
tysti omia muistojamme – milloin ja missä olemme häntä kuunnelleet. Ohjaajana Pirjo. 

Ke 13-15 Käsityökerho ajalla 14.9.– 14.12.Tule saamaan ja jakamaan vinkkejä, ompelemaan, kuto-
maan ja askartelemaan yhdistyksen materiaaleista yhdistyksen hyväksi ja lahjoituksiin.  
Ohjaajana Anja. Teemat: 
14.9. ja 28.9. tuunataan cd-levyjä ja tehdään huopasaippuoita 
Lokakuussa kokoonnumme joka viikko mm. ompelemaan (esim. ohranjyväpussit - wc loke-
rikko - istuinalustat - kestokassit ). 
Marraskuussa kokoonnumme joka viikko mm. kutomaan (esim. lapaset, säärystimet, ran-
teenlämmittimet, kynsikkäät) ja loppukuusta aloitetaan askarteluja ja korttien tekemistä. 
7.12.  ja 14.12. jatketaan askarteluja. 

To 13-14:30 Ikivireät parillisilla viikoilla ajalla 8.9.-15.12. Hyvätuulista keskustelua kahvikupin ääressä. 
Ohjaajina Rainer. 

To 13-15 
Huom.  
ti 27.9. ja ti 
20.12. 15-17 

Avoin yksinäisten vertaisryhmä parittomilla viikoilla ajalla 1.9.-20.12. HUOM: viikolla 39 ja 
51 ryhmä kokoontuu tiistaina 15-17. Jaetaan kokemuksia muiden yksinäisyyttä kokevien 
kanssa. Tavoitteena on saada voimavaroja ja löytää elämän iloa. Voit tulla ryhmään silloin, 
kun siltä tuntuu. Ohjaajana Katri, lisätietoja puh. 044 714 7010. 

Pe 10-11:30 
Ei 18.11. 

Pelikerho joka viikko 16.12. asti, HUOM: pe 18.11. pelikerho ei kokoonnu. Jumpataan aivoja 
pelaamalla korttia tai lautapelejä. Sään mukaan palataan myös mölkkyä Asemanpuistossa. 
Ohjaajana Anne.  

Ryhmätoiminta toimistolla (Läntinen Pitkäkatu 33) 

27.9. Pässin pökkimää ja raappahousut.  
11.10. Hyötypuutarha. 
25.10. Piirongit ja pukkisängyt.  
8.11. Toppasokeri, maitohinkki ja voitahko.  

22.11. Kahvipannu hellan kulmalla.  
(6.12. Itsenäisyyspäivä, ei kokoontumista) 
20.12. Lasten vaunut ja rattaat. 
Ohjaajana Raili. 
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Yksinäisten vertaisryhmä 
 

Oletko tuntenut itsesi yksinäiseksi?  

Haluatko löytää paremman mielen?  

 

 

Ilmoittaudu mukaan 19.9. alkavaan suljettuun ryh-
mään. Ryhmä kokoontuu 10 parillisena maanantai-
na kello 9:30-11:30 yhdistyksen toimistolla. 

 

Kysy lisää / Ilmoittaudu ti 13.9. mennessä 044 714 
7010, Katri.  

Maksuttomat kurssit 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ryhmätoiminta Ruusukorttelissa (Puistokatu 11) 
Ma 13-14 SITÄ SUN TÄTÄ  Annelin johdolla 3.krs talvipuutarhassa viikoittain 16.12. asti. 

Ma, ke ja pe 
11-11:30 

ULKOTUOLIJUMPPA puutarhassa Annelin johdolla. Tule jumppaamaan oman kuntosi mu-
kaan ja omalla vastuullasi. 

To 14-15 TUOLIJUMPPA liikuntasalissa Annelin johdolla. Tule jumppaamaan oman kuntosi mukaan ja 
omalla vastuullasi. 

Digiopastusta vasta-alkajille 
ma 26.9. , 10.10. ja 24.10. kello 10-11:30. 

 
Oletko hankkimassa tai vaihtamassa kännykkää, tablettia, kannettavaa? Haluaisitko oppia vähän enem-

män: viestien lähettelyä, tilata lippuja, varoa huijauksia, kuvata, uskallusta käyttää digilaitetta? 
  

Ensimmäisellä kerralla keskustellaan laitehankinnoista ja älylaitteen peruskäytöstä.  
Seuraavien opastuskertojen sisältö sovitaan ryhmäläisten kanssa ensimmäisellä tapaamisella. 

Verkosta virtaa opastajina toimivat: Juhani Pörtfors, Anne Björkberg sekä Markus Järvinen. 

 

Ilmoittaudu ke 21.9. mennessä toimistolle. puh. 044 536 7741.  

Arjen aivoterveys- ja muistiryhmä 
 
Ryhmä kokoontuu Vanhustuen Seijan-salissa perjantaisin 30.9. – 11.11.2022 klo 12.30 – 14.30, 
yhteensä seitsemän (7) kertaa. Ole nopea! Mukaan mahtuu 10 henkilöä, mielellään heitä, jotka 
eivät ole olleet aikaisemmin muistiryhmässäni. Ryhmään ilmoittautuvalta toivotaan, ettei hänellä 
ole arkisuoriutumista haittaavaa muistisairautta.  
 
Ryhmän sisältöinä ovat ”Arjen aivoterveys” sekä ”Muisti”. Asiasisältö on etenevä kokonaisuus, 
jossa osallistujien kokemuksilla ja oivalluksilla on merkittävä sijansa. Ryhmäläisiltä toivotaan mah-
dollisuuksiensa mukaan säännöllistä osallistumista. Muistitehtävät ovat pääasiassa kynä-
paperitehtäviä - riittää, että jokainen tekee parhaansa.  
 
Ryhmän ohjaajana toimii Anita, joka on vapaaehtoinen Ahaa! -aivotreeniohjaaja sekä Aivoliiton  
vapaaehtoinen aivoterveysosaaja.  

Ilmoittaudu ke 21.9. mennessä toimistolle. puh. 044 536 7741.  
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Vanhustuen matkalle voi tulla CityBussin kyytiin joko  
• Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen sisäpihalta kello 13 tai  
• Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksesta kello 13:20. 
 
Lehmirannassa ohjelmassa on noutopöytäruokailu, pelimannisoitot ja 
tanssit. Ohjelma loppuu kello 19 mennessä, jonka jälkeen lähdetään pa-
luumatkalle. Turussa olemme noin kello 20.  
 
Matkan hinta on 38€ jäseniltä ja 45€ ei-jäseniltä. Hintaan sisältyy matka, 
noutopöytäruokailu ja mainittu ohjelma.  
 
Varaa ensin paikka soittamalla toimistolle 044 536 7741, toimistolla tai 
tilaisuuksissamme. Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 
27.9.2022 mennessä Turun Seudun Vanhustuki ry:n SP:n tilille FI29 4309 
2220 1223 25. Kirjoita viestiksi matkalle lähtijän nimi ja Lehmiranta. Mat-
kan voi maksaa käteisellä tilaisuuksissamme ja yhdistyksen toimistolla on 
myös korttimaksumahdollisuus. 
 
Osallistujan tulee päästä itsenäisesti bussiin. Huomioithan myös, että Leh-
mirannassa käytävämatkat ovat melko pitkiä.  
 
Matkanjohtajina toimivat Tuula Nuutinen ja Seppo Grönlund. 

Retki Lehmirantaan 14.10.2022 
Eläkeliiton omistama Lehmirannan lomakeskus-kylpylä sijaitsee Varsinais-Suomessa, Salon kaupungin tun-
tumassa. Lomakeskuksessa järjestetään eläkeläisille ja ikäihmisille suunnattuja ohjelmallisia teemalomia, 
kursseja, koulutuksia ja tapahtumia sekä hotellimajoitusta matkailijoille. 

Teatterimatka Kaarinaan su 27.11.2022 
Ohjelmassa on ranskalainen farssi Terveydeksi, 
jossa raha ja rakkaus ovat keskiössä. 
 
Voi tulla CityBussin kyytiin joko  
• Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen sisäpihal-
ta kello 15:50 tai  
• Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksesta kello 
16:05. 
 
Näytös on kello 17-19:30, takaisin Turussa 
olemme noin kello 20.  

 
Matkan hinta on 31 € jäseniltä ja 38 € ei-jäseniltä. Hintaan sisältyy matkat ja teatterilippu. Osallistujan 
tulee päästä itsenäisesti bussiin. 
 
Varaa ensin paikka soittamalla toimistolle 044 536 7741, toimistolla tai tilaisuuksissamme. Ilmoittautumi-
nen on sitova, kun matka on maksettu 25.10.2022 mennessä Turun Seudun Vanhustuki ry:n SP:n tilille 
FI29 4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi matkalle lähtijän nimi ja teatteri. Matkan voi maksaa käteisellä 
tilaisuuksissamme ja yhdistyksen toimistolla on myös korttimaksumahdollisuus. 
 

Matkanjohtajina toimivat Tuula Nuutinen ja Seppo Grönlund. 

Varaa paikka toimistolta 
puh. 044 536 7741 
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Turun Seudun Vanhustuki ry:n  varainhankintatilaisuus.  
Sisäänpääsy ja tarjoilut jäseniltä 10 € ja ei-jäseniltä 17 €.  

Lippuja ma 3.10. alkaen toimistolta ja tilaisuuksistamme tai puhelimitse.  
Puhelinvaraus vahvistuu vasta, kun liput on maksettu yhdistyksen tilille  

FI29 4309 2220 1223 25, viestiksi varaajan nimi.  

Vähän vanhaa, vähän uutta,  
paljon mieleen painuvaa.  

 
Tilaisuuden aloitamme kuohuvalla! 

 
Kahvitarjoilu. 

 
Tilaisuudessa on myynnissä arpoja ja  

käsityökerhon tuotteita.  

Muotia ennen ja nyt sävelten siivin! 
 

La 5.11.2022 kello 14-15:30 
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus  

(Puistokatu 11, Turku)  

Turun Seudun Vanhustuki ry Läntinen Pitkäkatu 33, Turku  044 536 7741 
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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. 

Ryhtyisitkö kuntoilukummiksi yksin asuvalle yli 70-
vuotiaalle? Tapaatte joka toinen viikko neljän kuu-
kauden ajan jumpan merkeissä. Jumppaohjelmat 
annetaan valmiina ja käydään läpi ohjaajan kanssa. 
 
Mukaan pääset osallistumalla Kuntoilukummikurs-
sille. Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloitta-
mista. 
 
 

Syyskauden kurssit 
Ti 6.9. kello 16:30-19:30 
Ti 11.10. kello 13-16 
Ti 8.11. kello 16:30-19:30 
Ti 13.12. kello 13-16 

 
Ilmoittaudu/lisätietoja:  
puh. 050 5443313 / Iida tai https://
www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/
vanhuksen-kuntoilukummiksi/  

Tilaisuuksia tukee Yhdistyksen kaikille vapaaehtoisille 

Hyvinvointi-ilta 
Keskiviikkona 12.10. kello 16:30-18:30 yhdistyksen toimistolla. 

 
Rentoutta keholle ja mielelle. Ilmoittaudu viimeistään maanantaina 10.10. 
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Tarjolla paikkoja kuntoilukummina 

Ryhdy ystäväksi yksinäiselle yli 70-vuotiaalle 

Voit toimia esim. tuki–, puhelin– tai digiystävänä. 
Tapaat vanhuksen joka toinen viikko. 
 
Pääset mukaan osallistumalla  
Ystävän peruskurssillemme.  
Kurssille osallistuminen ei velvoita 
sinua aloittamaan toimintaa. 
 
 

Syksyn kurssit 
Ke 21.9. kello 13-16 
ke 19.10. kello 16.30-19.30 
Ke 16.11. kello 13-16 
 
Ilmoittaudu/lisätietoja:  
puh. 045 613 8839 tai https://www.vanhustuki.fi/
toiminta/vapaaehtoistoiminta/ystavatoiminta/ 

Teatteri Akseli 
Humalistonkatu 8a, Turku 

Keskiviikkona 7.12. kello 19 näytös Hiirenloukku 
 

 Varaa ensin paikka toimistolta. Varaus vahvistuu, kun 5 € osallistumismaksu (sisältää lipun ja 
väliaikatarjoilun) on maksettu 7.11. mennessä yhdistyksen tilille FI29 4309 2220 1223 25.  

Kirjoita viestiksi osallistujan nimi ja 7.12.   

 

https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/
https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/
https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/
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Ratkaisut sivulla 25. 

PULMAT 

Yhdessäoloa, tietoa ja virkistystä 

Luentoja ja tietoiskuja on järjestetty 17. Osallistujia on ollut 607 
henkilöä. 

 
Luennoista ja tietoiskuista tiivistelmiä jäsenlehteemme kirjoittaa 
pääsääntöisesti kolme tiedotusryhmän vapaaehtoista. He myös 

suunnittelevat yhdessä toiminnanjohtajan kanssa lehden sisällön. 

bingo 

digiryhmä 

elämäkertapiiri 

ikivireät 

käsityökerho 

lukuhetki 

sippekutsut 

pelikerho 

tietovisa 

tuolijumppa 

ulkotuolijumppa 

syntymäpäivä-
kahvit 

sitä sun tätä 

Alkuvuoden 248  
ryhmäkerrassa on osallis-

tuja ollut 2695,  
122 eri henkilöä. 

 
Ryhmänohjaajina on toi-
minut 9 vapaaehtoista. 

 
Kuvassa Kohtaamispaik-
ka Tärskyn elokuiseen  
mölkkyturnaukseen osal-
listuneita pelikerholaisi-
amme. Kiitos Vanhustu-
en edustamisesta! 

Yksinäisyys, muisti, liikunta, digi, kela,   

ravitsemus, päihteet, tasapaino, 

Terveyspiste, suun terveys, kuulo, 

Jalkojenhoito, tuettua asumista, 

viking line, 60-luvun hauskanpidosta, 

terveyden edistäminen, tuetut lomat 

vanhustuen iltapäivät 

teatterimatkat 

vappujuhlat 

juhannusjuhlat 

Kahdeksaan virkistystilaisuuksiimme on 
osallistunut 378 henkilöä. 

 
Vanhustuen iltapäivien sekä  
teatterimatkojen ohjelmasta  

vastaavat ohjelmatyöryhmäläiset.  
Kahvitukset hoitavat tapahtuma-avustajat 

eli sykeryhmä. 

1. Missä sanotaan sijaitsevan Suomen ensimmäi-
sen kerrostalon? 

2. Missä ihmisessä sijaitsee vasara? 
3. Paljonko litrassa vettä on kaloreita? 
4. Kuinka korkeaksi kahvipensas voi kasvaa? 
5. Minä vuonna Helsingin olympiastadion valmis-

tui?   
6. Mikä on äimä? 
7. Kuinka pitkä matka on poronkusema? 
8. Minkä linnun kuva on euron kolikossa? 
9.  Missä muualla on Amerikka kuin valtameren 

takana?  
10.  Mitä tähdenlento tarkoittaa? 
11.  Mikä on paikka, jonne 1800-luvulla lähetettiin 

Suomesta satoja elinkautisvankeja. Entä mistä 
Suomesta löytyy saman niminen kylä? löytyy 
noin 70 km Turusta pohjoiseen. Vastaus: Sipe-
ria on kylä Laitilassa. 

12.  Kuinka vanha juhla kekri on?   
13. Mikä Sofi Oksasen teos 

on voittanut Finlandia-
palkinnon? 

14.  Kuka toteaa näin: Kaksi 
karamellia lasketaan kai 
yhdeksi, jos ne ovat 
tarttuneet toisiinsa?  

Kuva on Kevätliljojen aikaan –konsertista. 
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Toimisto on avoinna ma-ke kello 9-12 ja to kello 12-15.  
Suljettu poikkeuksellisesti to 29.9., ma 5.12. ja 23.-31.12. 

Yhdistyssihteerit 
Noora Holmberg 
Jonna Liukkonen 
044 536 7741 
info@vanhustuki.fi 
 
Vastaava yhdistystyöntekijä 
Erik Långstedt  
044 7811 674 
yhdistys@vanhustuki.fi 
 
Projektikoordinaattori 
yksinäisten vertaisryhmät 
Katri Korvela 
0447147010 

vertaisryhma@vanhustuki.fi 

Kuntoilukummitoiminnan  
koordinaattori 
Iida Aulas 
050 544 3313 
kuntoilukummi@vanhustuki.fi 
 
Tukiystävätoiminnan  
suunnittelija 
Sonja Vainikka 
045 613 8839 
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi 
 
 
 
 

Tukiystävätoiminnan ohjaaja 
Vera Holm 
050 597 9751 
ohjaaja@vanhustuki.fi 
 
Tukiystävätoiminnan ohjaaja 
Irene Virtanen  
044 536 7721 
ohjaaja2@vanhustuki.fi 
 
Toiminnanjohtaja  
Nina Karuneva  
045 613 8840  
nina.karuneva@vanhustuki.fi 

Työntekijöiden yhteystiedot 

Juhannusjuhlatunnelmia 

Kiitos mukavasta yhdessäolosta kaikille juhliin osallistuneille,  
Teijo Pöyhöselle musiikista, Liisa Saariselle lausunnasta ja Noora  
Holmbergille juhannusperinteistä kertomisesta! 
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Anagrammien ratkaisut 

Su
d

o
ku
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n
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Pulmien vastaukset 

Ristikon  
ratkaisu 

Pakarat 
Etuhammas 
Reisilihas 
Huuli 
Silmäripset  
Selkälihakset  
Niska  
Leuka 

Kyynärvarsi 
Nilkka 
Lantio 
Lapaluut  
Aataminomena  
Kainalo 
Selkäranka 
Nielurisat 

Jalkaterä 
Käsivarret  
Rintakehä 
Peukalot  
Pohjeluu 
Polvilumpio 
Aivot 
Kylkiluu 

2 6 7 9 5 3 1 4 8 

4 8 5 7 1 2 3 6 9 

1 9 3 8 6 4 2 7 5 

9 5 4 6 3 8 7 2 1 

6 7 1 2 4 5 8 9 3 

8 3 2 1 9 7 4 5 6 

3 4 8 5 2 6 9 1 7 

7 1 6 4 8 9 5 3 2 

5 2 9 3 7 1 6 8 4 

9 3 5 4 1 2 7 8 6 

4 8 1 7 9 6 2 3 5 

7 6 2 8 5 3 1 4 9 

6 4 9 2 7 1 8 5 3 

5 7 8 6 3 9 4 2 1 

2 1 3 5 4 8 6 9 7 

3 9 7 1 2 4 5 6 8 

1 2 6 3 8 5 9 7 4 

8 5 4 9 6 7 3 1 2 

1. Helsingin Suomenlinnassa. 
2. Korvassa 
3. Ei yhtään. 
4. 10 metriä. 
5. 1938. 
6. Neula 
7. Noin 7.5 km. 
8. Joutsen. 
9.  Porissa on Etu-Amerikka 

ja Perä-Amerikka.  

10.  Valoilmiö, joka syntyy, 
kun pieni kivi ”palaa 
”ilmakehässä”. 

11. Siperia on kylä Laitilassa. 
12.  Kekriä on juhlittu jo kivi-

kaudella eli 2500 - 2000 
eaa. 

13.  Puhdistus. 
14.  Pikku Myy. 

Käsityökerhossa tehtyä 

Käsityökerhon tuotteita myydään toimistolla. 
Tervetuloa tutustumaan! 

https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Valoilmi%C3%B6&action=edit&redlink=1
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Jäsenedut yhteistyökumppaneiltamme vuonna 2022 

ACTION GROUP FINLAND OY Kaari-plasmasytytti-
met ja taskulamput www.kaarilighters.com koodilla 
vanhustuki21  ja yhdistyksen toimistolta -15% . 
 

ASIANAJOTOIMISTO KAILIALA OY Tuureporinkatu 
6, Turku. www.asianajotoimistokailiala.fi. Puh. 02 
2843 400,  Testamentin ja edunvalvontavaltuutuk-
sen laatiminen -15 %. 
 

ATK-APU SP-SYSTEMS OY Viilarinkatu 5 (Länsi1-
keskus), Turku. Puh. 040 512 3906, www.atk-apu.fi. 
Tietokoneen huoltotyöt, mikrotuki, opetus ja koti-
käynnit -15 %. Tietokoneet ja tabletit -10 % normaa-
lihinnoista. 
 

HANSATORIN APTEEKKI Hansakortteli Yliopistonka-
tu 20 (2.krs), Turku. www.hansatorinapteekki.fi.  
Vapaankaupan tuotteista -10 %.  
 

HAUTAUSTOIMISTO PIETÉT Eerikinkatu 25, Turku, 
puh. 02 278 0760. Kiinamyllynkatu 5, Turku, puh. 
02 278 0777. Henrikinkatu 2, Naantali, puh. 
02 435 3126. www.pietet.fi. Arkut ja uurnat -10%.  
 

HIERONTA Satama Wellness Puutarhakatu 17 A 32 
(3krs), Turku. Ajanvaraus: www.satamawellness.fi 
tai Petja puh. 040 094 3505 / Teemu puh. 040 834 
0161 / Kirsi puh. 040 788 6440 / Casper puh. 044 
271 4085.-5 € normaalihintaisista hierontahoidoista. 
 

INSTRUMENTARIUM PUPILLI Eerikinkatu 6, Turku. 
Puh. 0203 32 852, www.instru.fi. Normaalihintaiset  
silmälasit -30 %, Näöntarkastus veloituksetta, Laa-
jennettu näöntarkastus 35€, Normaalihintaiset au-
rinkolasit -20%, Normaalihintaiset piilolinssit -25%, 
Piilolinssien sovitus, vaihtosovitus ja jälkitarkastus 
veloituksetta. Etuja ei voi yhdistää muihin tarjouk-
siin tai voimassa oleviin kampanjoihin. 
 

KAUNEUSKESKUS ILO Maariankatu 3A, Turku. 
Puh. 044 700 1818, www.kauneuskeskusilo.fi. -15% 
jalkahoidoista..  
 

KINTTUPISTE Humalistonkatu 18, Turku. Puh. 045 
8611 509, www.kinttupiste.fi.  Jalkojenhoitotuotteet 
ja – hoidot -10 %. Ei koske tarjoustuotteita. 
 

KUNTO- JA HYVINVOINTIKESKUS STUDIO ONE, Ai-
kuisten paikka - tule juuri sellaisena kuin olet. Pitkä-
mäenkatu 6 (3krs), Turku. Puh. 040 829 5464, in-
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. 
 

KUULEMISEN ERIKOISLIIKE, Puistokatu 10, Turku. 
Puh. 044 043 2040, paivimatti.fi. -10% tarvikkeista. 
 

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 nais-
ten vaatteista 20 % alennus.  
 

RUISSALON KYLPYLÄ Ruissalonpuistotie 640, Turku. 
www.ruissalospa.fi. Sauna- ja allasosaston käyttö     
-40 % päivän hinnasta. Etu ei ole voimassa aatotoi-
na, juhlapyhinä, heinäkuussa eikä viikot 8 ja 52. 
Alennus on henkilökohtainen. 
 

RUNOSMÄEN KUKKA Veteraaninkatu 3, Turku 
(sisäänkäynti Piiparinpolun puolelta). Puh. 
02 477 2770. Avoinna ark. 9.00–17.00, la 8.30–
14.00. Sesonkiaikoina palvelemme myös pyhi-
nä. Jäsenetuna -10 % kukista. 
 

TURUN HUOLTOEXPERTIT Jorma Puttonen, Työmie-
henkatu 1 A, Turku, puh 02 254 7760. 
www.turunhuoltoexpertit.com. Avoinna arkisin klo 
9.00–17.00. Korjaamme digiboxit, tv:t sekä muut 
viihde-elektroniikkalaitteet. Jäsenetuna korjaustyöt, 
varaosat sekä kotikäynnit -15 % normaalihinnoista. 
 

TURUN NAISVOIMISTELIJAT, Liikuntakeskus Ener-
gym, Vähäheikkiläntie 56 C 2.krs, Turku. Puh. 040 
416 1906, tnv@tnv.fi. Kevätkauden liikuntakortti      
-5€, lisäksi TNV:n jäsenmaksu 20€/vuosi.  
 

VIKING LINE, Ensimmäinen linja, Turku. 
www.vikingline.fi tai 0600 41577 (2,01 €/vast.puh. + 
pvm./mpm.). Viking Linen Vuorokaudenristeilyt Tu-
rusta -10% valitusta hyttiluokasta, tuotetunnus: 
FKKRY. Etua ei voi yhdistää Viking Line Club  -
etuihin. 

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

http://www.kaarilighters.com/
http://www.asianajotoimistokailiala.fi
tel:022843400
tel:022843400
http://www.pietet.fi/fi
tel:+358447001818
http://www.kauneuskeskusilo.fi
mailto:info@studio-one.fi
mailto:info@studio-one.fi
mailto:tnv@tnv.fi
http://www.vikingline.fi/
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LIITY JÄSENEKSI—tue toimintaamme 

Turun Seudun Vanhustuki ry           Jäsenhakemus 2022 
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku                     
 
Liityn  henkilöjäseneksi (20 €/kalenterivuosi, yksityishenkilöt)  

 kannatusjäseneksi (50 €/kalenterivuosi, yritys, yhteisö) 
 
Etunimet          Sukunimi 
 
________________________________ ____________________________________________ 
Osoite                   Postinumero ja -toimipaikka 
 
_________________________________________________ ____________________________ 
Puhelin           Sähköposti           Syntymävuosi 
 
______________________________ _________________________________ ______________ 
Haluan jäsenpaketin ja laskun kirjepostina sähköpostitse  
 
Päivämäärä _____ / ______ 2022  
 
Allekirjoitus, allekirjoituksellani hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n säännöt ja annan luvan 
tallentaa tietoni yhdistyksen jäsenrekisteriin. 
 
_____________________________________________________________________________ 
Lomakkeen vastaanottaja täyttää: 
Jäsenmaksu:  laskutettu _____ / ______ 2022 
   maksettu _____ / ______ 2022 
Jäsenen tiedot tallennettu asiakasrekisteriin _____ / ______ 2022 
Jäsenpaketti toimitettu _____ / ______ 2022 
Vastaanottajan nimikirjaimet: _____________________________           

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö 
tai yhteisö / yritys (kannatusjäsenyys), joka toimii 
yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja tarkoitusperien 
hyväksi. 

Voit hakea jäsenyyttä: 

• Täyttämällä alla olevan jäsenhakemuslomak-
keen. Leikkaa se irti ja postita toimistolle 

• tai ilmoittaudu netin kautta 
www.vanhustuki.fi. 

Jäsenyys on aina kalenterivuosikohtainen. 

Jäsenenä saat 

•  Vanhustuen viestin postitettuna kotiisi neljäs-
ti vuodessa 

•  oikeuden osallistua yhdistyksen matkoille ja 
retkille sekä varainkeruutilaisuuksiin jäsenhin-
taan 

•  jäsenetuja yhteistyökumppaneiltamme 

•  äänioikeuden yhdistyksen sääntömääräisissä 
kokouksissa (henkilöjäsenet). 

Ja lisäksi mahdollistat toimintaamme. Kiitos! 

Turun Seudun Vanhustuki ry on vuonna 2002 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on vanhusten hyvin-
voinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhenemisen turvaaminen ja etujen valvonta. 

Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumatonta.                   
Kotipaikkamme on Turku. 
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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.  
Toimisto on suljettu to 29.9., ma 5.12. ja 23.-31.12. 

Puh. 044 536 7741 
info@vanhustuki.fi  
www.vanhustuki.fi     

”Elämään iloa ja ystävältä tukea” 

Tervetuloa! 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallitus 

Tervetuloa juhlistamaan kanssamme  

yhdistyksen 20 vuotista taivalta  
sunnuntaina 18.12.2022 kello 14:00-16:00 

Ruusukorttelin hyvinvointikeskus (Puistokatu 11, Turku) 

 

Vietämme juhlaa yhdessä menneitä muistellen musiikin parissa. 
Juhlapuhe emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä. Ohjelman juontaa TSV kummi Eija Talvitie. 

Esiintymässä tangoprinssi Markku Ketola "Syli täynnä rentukoita"  
ja Nina S Newton jouluisin sävelin. 

Ilmoittautuminen / paikan varaus puh. 044 536 7741. 
Osallistumismaksu 10 € 5.12. mennessä yhdistyksen tilille FI29 4309 2220 1223 25 viesti juhlat. 


