Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, lokakuu 2017
Tukiystävätoiminnan erikoisnumero
Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen
ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen.
Toimimme vapaaehtoisvoimin uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomina.
Turun Seudun Vanhustuki juhlii 15-vuotista
taivalta 17.12. Ruusukorttelissa.
Tule sinäkin!

Elämän iloa ja ystävän tukea

Toimisto
Lounatuulet Yhteisötalo, 2.krs
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
(avoinna ma-ke kello 9-12 ja to kello 12-15).
044 536 7741
info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Löydät meidät myös

Turun Seudun Vanhustuki ry
Perustettu 17.12.2002 Turussa.
Jäseniä noin 700.
Jäsenmaksu 15 €/vuosi (henkilöjäsen), 50 € /
vuosi (yhteisö, yritys). Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.
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Seuraava Vanhustuen Viesti –jäsenlehti ilmestyy joulukuussa 2017.
Vanhustuen viesti on Turun Seudun Vanhustu- Paino: X-Copy Oy
ki Ry:n jäsenlehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa
Painosmäärä 1000 kpl.
vuodessa. Lehden saa kotiinsa liittymällä yhdis- Ilmoitusmyynti:
tyksen jäseneksi (vuosimaksu 15 €).
Nina Karuneva, 045 613 8840
Toimituskunta: Tiedotusryhmä
nina.karuneva@vanhustuki.fi
Kannen kuva: Anna Mäkinen
Taitto: Henri Koskinen
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Vuosi 2017 on Turun Seudun Vanhustuki ry:n 15. toimintavuosi.
Vuoden aikana muistelemme kirjoituksin tätä taivalta.

Tukiystävätoimintaa vuodesta 2004
Turun Seudun Vanhustuki ry:n perustava kokous pidettiin 17.12.2002. Perustavia jäseniä oli
16. Pääsääntöisesti olimme jo tuttuja keskenämme ja kaikilla meillä oli innostusta lähteä
mukaan vapaaehtoiseen vanhustyöhön. Valittiin
professori Sirkka-Liisa Kivelä valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi ja muut hallituksen jäsenet. Hyväksyttiin yhdistykselle säännöt ja päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuksi 10€. Päätettiin myös, että yhdistys rekisteröidään ensi
tilassa ja kerättiin kuluja varten jäseniltä v. 2003
jäsenmaksu. Turun seutu määriteltiin toimintaalueeksi. Päämääränä oli edistää vähävaraisten,
kotonaan asuvien vanhusten henkistä ja fyysistä
hyvinvointia. Yhdistyksen poliittista sitoutumattomuutta pidettiin tärkeänä.

ja. Jäsenet mahdollistivat tämän osallistumisillaan ja lahjoittamalla arpajaisvoittoja. Perustettiin eri toimintaryhmiä jne.
Yhdistykselle myönnettiin toiminta-avustusta
vuonna 2008. Vuokrattiin isompi toimitila ja palkattiin toimistotyöntekijä. Hänelle siirtyivät suurelta osin vapaaehtoisvoimin tehdyt toimistotyöt ja samalla yhdistys sai arvoisensa puitteet.
Tukihenkilötoiminta siirtyi myös uuteen
osoitteeseen.
Yhdistyksen nykyinen tilanne on erittäin hyvä.
Jäsenmäärä on lisääntynyt vuosittain, toimintaan on tullut uusia ulottuvuuksia. Tukihenkilötoimintaa on laajennettu Rahaautomaattiyhdistyksen avustuksen tuella.

Näillä eväin aloitettiin varsinainen toiminta.
Aloitteilla ja lehtikirjoituksilla saatiin yhdistystä
tunnetuksi ja yleisön tietoisuuteen. Heti vuoden
2003 alkupuolella perustettiin Ikäystävät ja keväällä 2004 aloitettiin pienimuotoinen tukihenkilötoiminta ja auttava puhelintoiminta. Jo vuoden 2003 aikana järjestettiin tukihenkilöille koulutusta. Siihen osallistui perustajajäseniä ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita jäseniä ja muita
henkilöitä.

Verkostoitumisen lisääntyessä on saatu uusia
kanavia vaikuttaa vanhusten hyvinvointiin. Tästä kaikesta on syytä kiittää yhdistyksen työntekijöitä, kaikkia vapaaehtoisia sekä hallituksen
jäseniä. Voin ilolla todeta, että vapaaehtoistyö
on antoisaa, siinä ei olla vain antamassa vaan
siinä myös saadaan paljon. Olemme saaneet
sen myötä hyviä ystäviä.

Vaikka aloitettiin aivan alusta, eikä taloudellista
tukea ollut, hyvä yhteen hiileen puhaltaminen
ja toisiin alalla toimijoihin verkostoituminen antoi intoa yhdistyksen toimintaan. Rahaautomaattiyhdistys myönsi avustuksen yhdistykselle tukihenkilötoimintaa varten vuonna
2006. Palkattiin tukitoimintaan työntekijät ja
vuokrattiin toimitilat. Tukihenkilötoiminta sai
paremmat toimintamahdollisuudet. Jäsenmäärä
lisääntyi, pieniä lahjoituksia ja muutakin tukea
saatiin. Järjestettiin harrastustoimintaa mm.
torstai-jumppaa, tehtiin retkiä ja teatterimatko-

Seija Loponen
Yhdistyksen perustajajäsen

Tukihenkilötoiminta muuttui myöhemmin Tukiystävätoiminnaksi. Kuluvasta vuodesta lähtien
toimintaa on rahoittanut Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA, kun RAY, Veikkaus ja Fintoto yhdistyivät. Tässä Tukiystävätoiminnan erikoisnumerossa kerromme toiminnan
muutoksista ja nykytilasta. Ääneen pääsevät
myös Tukiystävätoiminnan tuettavat ja vapaaehtoiset.
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Toimintaa STEA:n tuella
Tukiystävätoimintaa rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).
Kaikki ystävätoimintaan liittyvät menot, mukaan lukien tilavuokrat ja henkilöstön
palkat, kustannetaan tällä avustuksella. Rahoitusta myönnetään aina vuodeksi kerrallaan. STEA käsittelee vuosittain noin 2500 avustushakemusta ja valmistelee niiden pohjalta sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen. Vuosittain noin 1600-1700 avustuskohdetta saa
myönteisen avustuspäätöksen.
STEAlla on lakisääteinen tehtävä valvoa avustusten asianmukaista käyttöä ja arvioida avustetun
toiminnan tuloksia ja vaikutuksia. Sillä taataan, että avustuksia käytetään lainsäädännön ja avustuspäätösten mukaisesti yhteiskuntaamme ja sen jäseniä hyödyttävään tulokselliseen toimintaan.
Keskeisimpiä STEAn avustusten valvonta- ja arviointitoimenpiteitä ovat avustusten maksamiseen
liittyvät tarkastukset, vuosiselvitysten sekä tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten analysointi, tarkastuskäynnit sekä erillisselvitysten toteuttaminen.
Yhdistyksen puolesta Tukiystävätoimintaa seuraa, paitsi yhdistyksen hallitus, Tukiystävätoiminnan johtoryhmä. Johtoryhmän jäseninä toimivat Pirjo Immonen-Räihä, Mirja Kautonen , Jenny
Oldenburg-Tiitto ja Pirjo Varvikko sekä varajäsenenä Eira Tähtinen. Työntekijätahoa kokouksissa
edustaa Tukiystävätoiminnan päällikkö Nina Karuneva.

Vapaaehtoisten mietteitä Tukiystävätoiminnasta
Tukiystävätoiminnan vapaaehtoisten lokakuisessa Ystävätapaamisessa vapaehtoiset pohtivat runomuodossa omaa vapaaehtoisystävyyttään vanhuksen kanssa, ja esimerkiksi tällaisia mietteitä
syntyi.
Tapaan ystäväni, jolla on suuri suru, läheisen yllättävä poismeno.
Torstai tärkeää Turussa. Tapaan ystäväni, ihanan vanhuksen, hyvämuistisen juttu- ja kauppakaverin. Kerta kerralta kauniimmaksi,
hymyileväksi muuttuen!
Tukiystävä

Sain ystävän, tuntemattoman.
Jännitin, odotin keskustelukumppania. Toiveeni ei toteutunut. Sinä odotit vain kuuntelijaa, yksinäiset ajatuksesi pyrkivät puheeksi. Ymmärsin, olen Sinua varten
sen puolituntisen kerran viikossa,
Sinun ehdoillasi. Ystävä, ole vain
oma itsesi, kuuntelen Sinua.
Puhelinystävä

Kiinnostaako ketään? Yksin oot,
yksin jäät, sano! Ei pääse, ei yksin, vain aukko yhteiskunnassa.
Jassoo, niinhän sanoo turkulainen, ei kai kumminkaan? Sieltä
hän tulee, vapaaehtoinen... Hei,
minne mennään, missä juodaan
kahvit, rupatellaan..!
Tukiystävä
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Tukiystävätoiminta on maksutonta ystävätoimintaa yksin asuville yli 70 –vuotiaille vanhuksille.
Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA.
 Tukiystävä käy joka toinen viikko, on juttukaveri, tukena ulkoilussa ja apuna asioinnissa.
 Puhelinystävä soittaa sopimuksen mukaisesti 2-4 kertaa kuukaudessa ja juttelee arjen asioista sekä muistelee menneitä.
LISÄTIETOJA Tukiystävätoiminnasta: puh. 045 613 8839, www.vanhustuki.fi/tukiystavatoiminta.

Vanhustuen runo

Tule mukaan vielä, kun jaksat.
Anna omastasi, kun on vielä annettavaa.
Älä kysy mitä saat vastalahjaksi, kyllä elämä palkitsee.
Vanhuus on värejä täynnä.
Käsi ystävän kädessä, aurinko paistaa sateisenakin päivänä.
Yhdessä olemme enemmän.
10.10.2017 Irmeli Rytkönen

Lähde: Finna

Lukuja tuettavista 2017

Satamajätkä , Åkerblom Rudolf 1884

Tukiystävätoiminnassa on tällä hetkellä 103 tuettavaa vanhusta,
joista 89:llä on tukiystävä ja 14:lla puhelinystävä.
Tuettavista suurin osa, 52 %, on iältään 8090-vuotiaita. Alle 80
-vuotiaita on n. 13 % ja yli 90-vuotiaita n. 35 %. Ylivoimaisesti
suurin osa tuettavista on naisia: miestuettavia on tällä hetkellä 9
kpl, eli n. 9 % tuettavista.
Puolet tuettavista on ollut mukana toiminnassa alle vuoden. 37
% on ollut mukana 13 vuotta. 35 vuotta on ollut mukana 7 %
ja yli 5 vuotta 6 %. Pitkäaikaisin tuettava on ollut mukana miltei
9 vuotta. Keskimäärin tuettavat ovat olleet mukana hieman yli
puolitoista vuotta.

Ystäväpyyntöjä tulee Tukiystävätoimintaan keskimäärin 12 kpl kuukaudessa. Hyvin paljon pyyntöjä tulee kotihoidon tai muun sairaanhoidon, esim. kuntoutuksen, kautta: noin puolet pyynnöistä
kaikkiaan. Reilussa viidenneksessä pyynnöistä yhteydenottaja on vanhus itse.
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Tukiystävätoiminta
Ryhtyisinkö vapaaehtoiseksi?
Vapaaehtoistyö - se on nykyisin esillä monessa
eri yhteydessä. Ihmisiä houkutellaan useiden
järjestöjen kautta osallistumaan lähimmäisten
auttamiseen monen monituisella tavalla. Yhteiskunnan varat eivät yksinkertaisesti riitä
kaikkialle missä apua tarvitaan ja tässä vaiheessa vapaaehtoistyö on useasti yksi varteenotettava keino avun perille viemiseksi. Jokainen halukas kyllä löytää omannäköisensä tavan
olla avuksi lähimmäisilleen - jos vain innostusta
auttamiseen on tarpeeksi.

Parin vuoden jälkeen Marjatta rohkaistui sitten
ryhtymään tukiystäväksi yksinäiselle vanhukselle. Tällöin olisi paremmin aikaa tutustua ja luoda läheisempi suhde vanhukseen. Siitä on nyt
jo yli 10 vuotta ja ystäviäkin on näiden vuosien
aikana kertynyt kymmenkunta. Tapaamisia on
yleensä pari kertaa kuukaudessa ja silloin kahvitellaan tai käydään ulkona. Joskus mennään
taksilla kauppaan tai vaikkapa teatteriin. Välillä
Marjatalla on ollut kaksikin tuettavaa samanaikaisesti. Kaikkien kanssa on ollut mukavaa eikä
huonoja kokemuksia ole ollut. Tuettavan poismeno tietenkin jättää aina jälkeensä surun,
mutta se ei ole ollut esteenä hankkia taas uusi
vanhus tuettavaksi.

Tällaiseen pohdintaan päätyi aikoinaan myös
turkulainen Marjatta. Hän sai kuulla ystävän
kautta Turun Seudun Vanhustuki ry:stä ja otti
yhteyttä toimistoon. Marjatta oli aikaisemmin
ollut paljonkin tekemisissä vanhusten kanssa
työskennellessään Turun kaupunginsairaalan
Mäntyrinteen yksikössä. Kynnys ei näin ollen
ollut kovin korkea ja hän päätti rohkeasti ryhtyä
vapaaehtoiseksi avustajaksi.

Marjatan aktiivisuus on tarttunut myös hänen
aviomieheensä, joka on ollut juttuseurana usealle miespuoliselle vanhukselle omalla tahollaan. Tämä on hänellekin ollut erittäin positiivinen kokemus. Siis myös miehet kaipaavat
juttuseuraa ja luonnollisemmin juttu kulkee
miesten kesken. Yhdessä aviopari toteaa, että
tällainen vapaaehtoistyön muoto on erittäin
palkitsevaa, siitä saa niin auttaja kuin autettavakin lisää sisältöä elämäänsä. Erittäin suositeltava vapaaehtoistyön muoto heidän kokemustensa kautta.

Aluksi hän toimikin lähinnä asiointiapuna, jolloin toimistolta otettiin yhteyttä ja sovittiin aikataulusta ja tapaamispaikasta. Vanhusten
kanssa tuli käytyä eri virastoissa, lääkäreillä,
kaupoissa tai muissa vastaavanlaisissa paikoissa. Kovin henkilökohtaisia suhteita ei tietenkään näissä tapaamisissa päässyt syntymään,
mutta tärkeintä olikin olla tukena ja turvanakin
vanhukselle monesti vähän pelottavissakin tilanteissa.

Teksti: Maarit Rintala
Tiedotusryhmän jäsen

Tukiystävätoiminnan tuettavat ja vapaaehtoiset 2012-2017
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Tukiystävätoiminta
Vapaaehtoiset vuonna 2017
Tukiystävätoiminnassa on aktiivisina vapaaehtoisia yhteensä 97, joista 84 toimii tukiystävinä
ja 13 puhelinystävinä. Alkuvuoden (tammi
kesäkuu) aikana he tekivät yhteensä 748 ystäväkäyntiä ja soittivat 205 ystäväpuhelua, mikä
merkitsee 62 käyntiä ja 17 puhelua kuukaudessa.

Vapaaehtoisten iät ryhmittäin
v. 2017
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Kesän aikana määräaikaisia (kesäelokuu) ulkoiluystäviä toimi yhteensä 12, ja he veivät vanhuksia ulkoilemaan yhteensä 50 kertaa.
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Yli puolet Tukiystävätoiminnan vapaaehtoisista
(n. 55 %) on eläkkeellä. Työelämässä on reilu
neljännes (n. 28 %) ja opiskelijoita on n. 13 %.

RYHDY vanhuksen ystäväksi —
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osallistu YSTÄVÄN PERUSKURSSILLE!

Saat perehdytyksen toimintaan ja tapaat muita Ystävän peruskurssi järjestetään seuraavasti:
vapaaehtoisiksi aikovia. Kurssi on maksuton
eikä velvoita toiminnan aloittamiseen.

Ke 18.10. klo 16.3019.30

Ke 15.11. klo 1316
Ilmoittaudu kurssille puhelimitse 045 613
8839 tai täyttämällä ilmoittautumislomake
Kurssit ovat toimitiloissamme Lounatuulet Yhnettisivuillamme https://www.vanhustuki.fi/
teisötalo, 2. krs, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku.
tukiystavatoiminta/haluatko-vapaaehtoiseksiystavak/.
Mikäli kurssipäivä ei sinulle sovi, ota yhteyttä!

Muita ystävätoimintaa tarjoavia tahoja Turussa






Diakoniakeskus: kertaluontoista saatto–
ja asiointiapua puh. 040 341 7330.

Avustajakeskus: säännöllistä avustajatoi- 
mintaa sekä saattaja-apua mm. näkö-,
liikunta– ja kehitysvammaisille sekä muistiasiakkaille. Kulukorvaus avustajalle 7 €/

kerta. Puh. 02 251 8549.

SPR: kertaluontoista saattaja-apua ja pidempiaikaisempaa ystävätoimintaa sekä
Kulttuuriystäviä puh. 046 920 4142 .

Avustajakeskus ja Muistiluotsi: Muistikavereita muistiasiakkaille. Puh. 040 673
3829.
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Turun kaupunkilähetys: Määräaikaisia
Ikätuki-tukihenkilöitä 60+ -ikäisille vaikeissa elämänmuutostilanteissa. Puh. 040
5289 103.

Tukiystävätoiminta
”Erilaiset vierailut, odotettuja molemmat”
”Olen juuri pistäytynyt Eila-ystäväni luona, hänen, jonka olen löytänyt Turun Seudun Vanhustuki ry:n kautta. Neljännen polven nuori herra
Juuso (nimi saattaa olla virheellinen), vajaa 1,5
v., oli hiljakkoin käynyt tepastelemassa isoisoäidin luona, vetänyt kaikki mahdolliset laatikot
auki, touhunnut, viihdyttänyt omalla suloisen
miehekkäällä tavallaan. Pikkuisen alussa oli vierastanut, mutta hetken jälkeen jo syliinkin kavunnut.

Eila-ystävän mukana olen oppinut Turkua, sekä
murresanoja että seutuja. Mielenkiintoiset paikat tarkentuvat vähitellen, itse olen aikamoisen
uusturkulainen: reilut kymmenen vuotta Turussa asunut. Olen saanut kuunnella sotien kauhut,
pommitukset, perunakuoppiin piiloutumiset ja
selviytymistarinat.

Enemmän Eilan kanssa muistelemme iloisia
sattumuksia: nuoruusaikaa, sitä elämän parasta.
Ja näitä muisteluksia riittää – tuntuu, että ne
Yritän asettua pienen Juuson tilalle; ajattelen
vain lisääntyvät. Jokaisen ikävänkin vanhan
mielessäni, että olenkohan minä tärkeä vieraili- muiston päälle on helppo nauraa. Siniset kouluja. Uskon olevani. Tosin me kaksi vierailijaa kil- aikaiset vihot kolmekymmenluvulta ja televisiopailemme eri sarjassa. Ikäsarjassa sekä muukaapin lukuisat mustavalkoisten valokuvien
toinkin. Vain toinen meistä on kiinnostunut laa- täyttämät albumit otetaan taas jonakin päivänä
tikoista ja niitten sisällöistä. Paitsi otanhan mi- esille. Myös Juuso, ehkä jo seuraavalla vierailulnäkin toisinaan yhteisen reissukansiomme
laan, lajittelee suvun kanta-äidin, Eilan, kuvia ja
esiin, laatikosta. Vuosien ajan kertyneet merkin- piirroksia. Piirtelee itsekin, kukaties, muistelee
nät löytyvät sinisestä kansiosta, johon Juuso ei sitten myöhemmin. ”
vielä ole puumerkkiään piirtänyt. Ehkä myöTeksti: Tuula Lindqvist
hemmin kun löytää värikynäkotelon!
Tukiystävä

Minun on useasti pitänyt kirjoittaa sinulle siskoseni. Kun et sinä kuule kunnolla kännykän ääntä
mutta soitan silti. Olen huolissani käsiesi hermosärystä. Mutta olen ylpeä kun sinun muistisi
pelaa ihan hyvin. Paremmin kuin minun vaikka
olen vanhempi.

Kuva: Pixabay

”Rakas siskoni Sylvi,

Kerroit miten opetit minut kävelemään. Veit
pirtin perälle menit itse kauas minusta, kehotit
tule saat nisua. Olin ollut vakava mutta 3-4 askeleen jälkeen haparoivasti tulit luokseni. Käsi
ojossa anelit minua ja sait, hyvän käteesi, haukkasit olit silmät suurina että mitä nyt? Ei sodan
jälkeen lapsia paapottu. Ei äiti ehtinyt ruokkiin
kaikkia pikkuveljeä kyllä. Sanoit että olin energinen lapsi. Tällaisia nyt muistelit käydessäsi.

Katson ulos, olen parvekkeellani. On lasit ympärillä, sade ropisee rauhoittavasti. Enää ei minulla ole yskää. Rymättylässä saaressa vähän taisin
vilustua. On siellä vanha kirkko sisälläkin. Hääpari oli terveen näköisiä nuoria. Mutta kirjoitan
sinulle myöhemmin ja kerron häistä. Toivon sinulle sisko ainaani rauhallista oloa. Hymyillään
kun tavataan ja halataan.
Eeva”
Kirjoittaja on Tukiystävätoiminnan tuettava
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Työntekijäesittely
Hei, olen Sonja Vainikka ja
toimin Tukiystävätoiminnan
ohjaajana. Koulutukseltani
olen sosionomi.

syyskuussa tehtävään.

Tehtäviini kuuluu muun muassa
ystävien perehdytys, kartoitus- ja seurantakäynnit vanhusten luokse sekä vapaaehtoisten
Toimin muutamia vuosia opiskelujeni ohessa
tapaamiset. Lisäksi vastaan puhelinystävyyksistukiystävänä ihanille rouville. Sain kuulla paljon tä.
heidän elämästään, mitä se oli ennen. Se antoi
minulle uutta näkökulmaa elämääni. Kävimme Työpäivät ovat vaihtelevia ja antoisia. Vanhukusein ulkoilemassa. Ne kerrat olivat ainoita vii- set ovat niin liikuttavan kiitollisia ystävistään.
kossa, kun he pääsivät ulos.
On myös upea työskennellä vapaaehtoisten
kanssa. He ovat toisista ihmisistä välittäviä ja
Valmistuttuani yhdistys haki ohjaajaa töihin.
pyyteettömiä. Ja onhan minulla mukavia ja inOlin onnekas, kun tulin valituksia viime vuoden nostavia työkavereita.

Hyvän tuulen konsertti 8.10.
tyssä konsertissa esiintyi neljä hanuria, kitara,
basso, rummut sekä solisti. Hyvälle tuulelle he
saivatkin kuulijansa. Konsertin avauksena kuultiin Tarkk'ampujan marssi mutta siitä päästiinkin reissaamaan junalaulusikermän myötä maita ja mantuja vanhojen nostalgisten sävelten ja
sanojen kiskoilla.

Yhdistyksemme hallituksen sekä ohjelmatyöryhmän jäsen, aktiivinen moniosaaja Eira Tähtinen muistutti tervetulopuheessaan kuulijoille Ruusukorttelin sali pullotti väkeä - musiikin tärkeydestä kuulijoilleen. Musiikki mm. rauhoittaa,
rentouttaa, ilostuttaa, uudistaa, aktivoi, tuo hyvän mielen, muistoja menneiltä hyviltä ajoilta ja Kuulijoiden ilmeissä näki nautinnon, muistojen
sillä on terapeuttisia vaikutuksia, jopa paranta- ja sisäisen naurun vaihteluita. Ja ulkona satoi.
via.
Lieneekö siinä ollut syy että monista pyynnöistä
huolimatta tanssilattialle ilmestyi pyörähtelijöiTurun Rautatiehanuristit ry täyttää tänä vuonna tä vasta viimeisen valssin ajaksi - läskipohjat
50 vuotta. He ovat hyväntuulinen vanhan tans- kun yleensä tanssiessa toimivat erinomaisina
simusiikin orkesteri soittaen pääasiassa suoma- jarruina. Vaan mukavaa oli!
laista haitarimusiikkia. Heidän mukaansa nimeTeksti ja kuvat: Päivi Eskola
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Vanhuksen ääni kuuluviin
Ikäihmisten kansalaisraati
Yhdistyksen keskeiset tehtävät ovat vanhusten edunvalvonta, hyvinvoinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Edunvalvonnalla tarkoitamme mm. sitä, että tuomme vanhuksen äänen kuuluviin. Yhdistyksessä toimii tätä tarkoitusta varten vapaaehtoisista ja työntekijästä koostuva edunvalvontaryhmä, joka ottaa kantaa ja ajaa vanhusten asioita.
Jotta edunvalvontaryhmä osaisi nostaa vanhusten omasta mielestä tärkeimmät asiat esiin, ryhmä
organisoi keväällä huolikyselyn. Kyselyyn saimme yli 70-vuotiailta 401 vastausta ja niistä valikoitui
kolme keskeisintä teemaan syksyn kansalaisraatiin. Raadissa arjen asiantuntijat eli juuri nuo yli 70
-vuotiaat saivat kertoa, miten asiat heidän kannaltaan tulisi ratkoa.
Jo huolikyselyn aikana tiedotimme tulevasta raadista ja siihen mukaan ilmoittautumisesta. Lisäksi
kävimme kertomassa siitä eri yhdistysten tapahtumissa, lähetimme kymmeniä sähköposteja ja
ilmoitimme jäsenlehtemme, mutta myös Turun Sanomissa, raadista. Monipuolinen viestintä ja
yhteistyö eri yhdistysten kanssa poiki osaavan ja innostuneen kansalaisraatiryhmän.
Raatilaisten laatima julkilausuma luovutettiin kaupungille 29.9. juhlallisessa tilaisuudessa kirjaston
Studiossa. Paikalla oli myös tiedotusvälineiden edustajia ja lausunto on saanut huomiota jopa
valtakunnallisesti. Niin raatilaiset kuin yhdistyksemme toivoo, että toiminnallamme lisäämme
tietoisuutta vanhusten asemasta ja tarpeista yhteiskunnassamme sekä saamme luotua välittämisen ilmapiiriä ja rohkaisemme yhteisöä keskusteluun vanhusten puolesta. Lisäksi haluamme sen
vahvistavan yhteisön kykyä toimia yhdessä sekä lisäävän vanhusten kohtaamisia yksinäisyyden
ehkäisemiseksi.
Edunvalvontaryhmämme seuraa asioiden etenemistä ja raatilaiset kokoontuvat arvioimaan sen
vaikutuksia seuraavan kerran huhtikuussa.
Teksti: Nina Karuneva
Kuvat: Päivi Eskola

Julkilausuma luovutettiin tilaisuudessa Turun kaupungin hyvinvointitoimialan talous- ja hallintojohtaja
Max Lönnqvistille (oikealla).
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Kansalaisraadin julkilausuma
Turussa asuu yli 38 000 yli 65-vuotiasta kaupunkilaista, jotka maksavat kunnallisveroa kaupungille yli 200 miljoonaa euroa joka vuosi. Iso
joukko heistä toimii vapaaehtoisina eri järjestöissä. He siis antavat suuren lisäpanoksen kaupungin lakisääteisten vanhuspalvelujen tueksi.
He ovat toimintakykyisiä ja aktiivisia toimijoita
eri elämänalueilla. Vanha turkulainen on siten
suuri voimavara.

ryhmään ja toimintaan.

Viestintä on erittäin suuri ongelma
Vanhusten täytyy saada palveluistaan selkokielistä tietoa. Haluamme, että kaupunki kokoaa
infopaketin, joka sisältää tiedon hänelle kuuluvista lakisääteistä palveluista ja etuisuuksista
sekä kattavan tiedon yhdistysten toiminnasta.
Infokirje tulee lähettää 5 vuoden välein alkaen
65-vuotiaista. Lisäksi kotihoidon on jaettava
aktiivisesti tätä tietoa vanhuksille.

Yli 90 % turkulaisista ikäihmisistä asuu kotona.
Ikäihmiset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään. Heille on tehtävä Vanhuspalvelulain mukainen hoito- ja palvelusuunnitelma.
Palvelutarpeen arviointi on tehtävä kotona.
Asumisrakentamisen on oltava esteetöntä,
jotta liikkuminen ja arkitoiminta sujuvat. Ulkotilojen ja yhteisten tilojen tulee mahdollistaa
kohtaamisia ja yhteistä toimintaa.

Vanhuksille tulee osoittaa yksi puhelinnumero,
jossa vastaa ihminen ja josta vanhus saa tarvitsemansa ohjauksen. Ikäihmisten palvelutori
tulee siirtää torin laidalle ja sinne tulee koota
kattava tiedotus- ja palvelukeskus, jossa toimii
myös vanhusasiamies. Raati kannattaa monen
järjestön ja viimeksi kaupungin vanhusneuvoston aloitetta vanhusasiamiehen toimen perustamista.

Vakava sairastuminen ja muistisairaus ovat syitä, jolloin kotona asuminen ei ole enää mahdollista. Tällöin vanhuksen tulee päästä asumaan
kodinomaiseen palveluasuntoon.

Meidän kaikkien tehtävä on ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Yksinäisyys on tunnistettava, myönnettävä ja yksinäisille on tarjottava tukea. Huomioidaan kanssaihmiset ja tervehditään. Sosiaalista kanssakäymistä edesauttaa, kun vanhus tarvittaessa käyttää kuulon
ja näön apuvälineitä.

Vanhusystävälliset palvelut
Kotipalvelun tulee olla kokonaisvaltaista, joka
hoitaa kaikki kotona asumista tukevat palvelut.
Turkuun tulee kehittää kokonaisvaltainen kotihoidon malli, joka huomioi vanhuksen yksilölliYksinäisyys on suuri syrjäytymisriski ja yksi
set tarpeet ja tuo palvelut kotiin. Emme halua,
itsemurhiin altistavista tekijöistä.
että eri asioita hoitaa eri ihmiset kiireellä emKaupungin tulee tiedottaa, aktivoida ja rohkais- mekä listaa palveluntuottajista.
ta vanhusta sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Muistutamme, että Vanhuspalvelulain mukaan Ikäihminen tulee kohdata ystävällisesti ja arvosvanhuksilla tulee olla kunnassa vastuutyönteki- tavasti sekä kohdella häntä aina inhimillisesti.
jä.
Raati kannustaa vanhusneuvostoa aktiiviseen
yhteiseen tekemiseen yhdistysten kanssa turKaupungin tulee mahdollistaa liikkuminen kul- kulaisten vanhusten hyvinvoinnin edistäjetuspalvelujen ja vanhusystävällisen julkisen
miseksi.
liikenteen keinoin, jotta myös vähävarainen ja
heikosti liikkuva voi päästä osallistumaan.
Turussa 28.9.2017
Vanhuksille toimintaa ja tapahtumia järjestäEskola Päivi, Häkkinen Leila, Janhunen Saija,
vien tahojen tulee vastaanottaa vanhus ystäväl- Karskela Veikko, Laaksonen Ritva, Laihinen Silisesti ja yhdistää ikäpolvia toimimaan yhdessä. nikka, Lumio Marja, Paatero Pekka, Rinne Eskil,
Vanhuksilla tulee tarvittaessa olla näissä tilaiRoos Arja, Tuohimaa Marja, Uhtio Leo ja Vainio
suuksissa kannustajakummi, joka tutustuttaa
Leena.
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Liian paljon, liian vähän?
Ikääntynyt ravitsemustiedon ristitulessa
Erikoislääkäri Ismo
Räihä piti Studia Generalia -luentosarjan
luennon ikääntyneiden ravitsemuksesta
Turun kaupunginkirjastossa 19.9.2017.

toinnin hyödyt liittyvät suoliston bakteerikannan muutoksiin. Hyviä fermentoituja tuotteita
ovat mm. piimä, hapankaali ja viili. Fermentoinnista on hyötyä mahdollisesti painonhallinnassa ja toiminnallisissa vatsavaivoissa. Probioottien vahvin näyttö on antibioottiripulin ehkäisyssä. FODMAP -yhdisteet ovat huonosti
imeytyviä ja pilkkoutuvia hiilihydraatteja, jotka
Ravitsemustutkimus fermentoituessaan voivat aiheuttaa joillekin
on vaikeaa mm. sen vatsaoireita. FODMAP -hiilihydraatteja sisältäviä
vuoksi, että seuranta-ajan on oltava pitkä, jopa ruoka-aineita ovat mm. palkokasvit, sipulikasvit
useita vuosikymmeniä. Ravinnosta on olemassa ja kaalit.
paljon erilaisia väitteitä. Esim. maidosta esitetyt
terveysväitteet mm. siitä, että maidon hoSuperfood on markkinointitermi, jota käytetään
mogenointi aiheuttaisi diabetesta tai että lakkuvaamaan poikkeuksellisen ravinnetiheäksi
toosi olisi haitallista kaikille, eivät pidä paikväitettyä ruoka-ainetta. Superfoodien terveyskaansa. Maito on siis ravintoaineena hyvä, mo- hyödyistä on kuitenkin niukasti tieteellistä
nipuolinen ja tärkeä ravintoaine. Ilman maitoa- näyttöä. Superfoodeja ovat mm. Gojimarjat ja
kin pärjää, mutta tällöin pitää huolehtia riittäpakurikääpä. Parhaita ”superfoodeja” ovat kuivästä D -vitamiinin ja kalsiumin saannista.
tenkin kotimaiset marjat, joiden terveellisyydestä on tieteellistä näyttöä. Marjojen terveellisyys
Gluteenin välttäminen on tämän hetken voiliittyy niiden polyfenoleihin, jotka ovat antioksimakkain terveysruokatrendi varsinkin Yhdysval- dantteja. Tärkein suomalaisten polyfenoleiden
loissa. Sen välttämisen uskotaan mm. ehkäise- lähde on kuitenkin kahvi. Kahvi onkin todettu
vän vatsavaivoja ja auttavan painon hallinnassa. terveelliseksi nautintoaineeksi. Sen on todettu
Gluteeni aiheuttaa keliakian sille alttiille henki- mm. vähentävän diabetesriskiä ja mahdollisesti
löille. On olemassa myös tieteellistä näyttöä
myös ehkäisevän dementiaa.
gluteenisensitiivisyydestä, jossa gluteeni aiheuttaa vatsavaivoja ja suoliston tulehdusta.
Vitamiinien tarvetta runsaampi käyttö voi olla
Ärtyvässä paksusuolioireyhtymässä gluteeniton haitallista. Suurten A- ,E- ja B-vitamiiniannosten
ruokavalio helpottaa joidenkin oireita. Muiden on todettu lisäävän syöpäriskiä. Myöskään minsairauksien osalta ei ole olemassa näyttöä glu- kään vitamiini- tai hivenainelisän ei ole osoiteenittoman dieetin hyödyistä. Pitäisikö sitten
tettu vähentävän syöpäriskiä. D-vitamiinia pitäigluteiinia välttää vai ei? Keliakiaa sairastavilla
si saada 20 mikrogrammaa vuorokaudessa.
gluteiini on ehdottomasti kielletty. Gluteiinisensitiivisten taas kannattaa välttää gluteenia oirei- Karppaaminen eli matalahiilihydraattinen ruoden mukaan. Ärtyvässä paksusuolenoireyhtykavalio oli vielä vähän aikaa sitten trendi, mutta
mässä kannattaa kokeilla gluteenin välttämistä sen suosio on vähitellen hiipumassa. Se on suoosana ns. FODMAP -dieettiä. Näyttöä ei sen si- sittu ja tehokas tapa laihduttaa. Sen etuja on
jaan ole gluteiinittoman dieetin hyödyistä termm. se, että proteiinin saannin kasvettua lihasveillä ihmisillä.
katoa voidaan ehkäistä. Haittoja on mm. se,
että hiilihydraattien rajoitus vähentää energian
Suolistobakteereista on kirjoitettu paljon viime saantia jolloin laihtuminen voi olla haitallista.
aikoina. Fermentointi on ikivanha menetelmä, Ruokavalio voi tulla myös liian yksipuoliseksi,
jota on käytetty säilöntämenetelmänä. Fermen- jolloin suojaravintoaineiden saanti kärsii.
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Kuva: Pixabay

Ikääntyvien tulisi kiinnittää energian saantiin
huomiota mm. jos painoindeksi on alle 23 kg/
m2, jos paino on laskenut yli 3 kg kolmessa kuukaudessa, ikääntynyt on sairas tai toipilasvaiheessa. Ruokaa voidaan rikastaa mm. siten, että
käytetään maitovalmisteista runsaammin rasvaa sisältäviä vaihtoehtoja, tai lisätään öljyä
(esim. rypsiöljyä) keittoihin ja puuroihin.

Lihavuuden hoito on tarpeellista, jos BMI on yli
30 kg/m2 ja samalla on toiminnallisia ja aineenvaihdunnallisia ongelmia, joiden hoidossa pai- Tärkeätä on muistaa, että ruokavalio on kokonon lasku on hyödyllistä. Ikääntyville suositelta- naisuus, jonka terveellisyyteen yksittäiset muuva painoindeksi on 24-29 kg/m2. Liikunta tulee tokset vaikuttavat vain vähän.
aina liittää laihduttamiseen.
Teksti: Johanna Rasi
Tiedotusryhmän jäsen

Uusperhe isovanhemmuus: Riesa vai rikkaus?
Studio Generaliassa Marjukka Paajolahti-Halme ympärillään välittäviä ja heitä tukevia aikuisia.
Suomen uusperheiden liitosta puhui
10.10.2017 uusperheisovanhemmuudesta.
Perhekuvioissa voi ristiriitoja, uusperheisovanhemmuuden kipupisteitä, syntyä monestakin
Isovanhemmille oman lapsen ero ja uusi puoli- asiasta. Esimerkiksi juhla-ajat saattavat olla
so sekä puolison mukana tulevat lapset saatta- hankalia, kun on sovitettava yhteen monien eri
vat tuottaa päänvaivaa. Miten tulisi suhtautua ihmisten aikatauluja ja perinteitä. Lahjojen osoman lapsen uuden puolison lapsiin? Onko suh- tokin voi mietityttää: "Pitäisikö lahjoja antaa
tautuminen erilaista kuin omiin biologisiin lap- omien biologisten lastenlasten lisäksi myös lassenlapsiin? Millä nimellä nimittää eri suvuista
ten puolisisaruksille?".
tulevia perheenjäseniä? Miten olla tasapuolinen kaikille lapsille?
Isovanhemmuuden toteuttamiseen käytännössä on mahdotonta antaa sääntöjä; jokainen
Uusista perheenjäsenistä on perinteisesti käy- perhe on omanlaisensa riippuen olosuhteista ja
tetty sanoja "äiti-”, "isä-" ja "siskopuoli" jne.
osapuolista – eikä vähiten lapsen vanhemmista.
Luennoitsija itse käyttää mieluummin sanaa
Perheiden on hyvä keskustella ja sopia asioista
"bonus". Tämä tuo positiivisemman sävyn uusil- selkeästi. Perheen ja isovanhempien rajat ja
le perheenjäsenille kuin perinteisempi nimitys- toiveet on hyvä tehdä kaikille selväksi. Saman
tapa. Uuden avioliiton myötä perheeseen saa
perheen eri isovanhemmilla voi olla erilaisia
bonuksena uusia ihmisiä, joista voi ajanmittaa tapoja olla mukana lasten ja lastenlasten elätulla tärkeitä ja läheisiä, vaikka biologisia perhe- mässä.
siteitä ei olekaan.
Uusperhe-elämään mahtuu sekä riesaa että rikPerheiden yhdistyessä lasten elämässä voi olla kautta, mutta toisia kunnioittamalla ja yhteisisovanhempia jo useita. Isovanhemmille voi
työllä uusperhe on ehdottomasti rikkaus sen
keksiä erilaisia kutsumanimiä ja lapsia voi pyy- kaikille jäsenille.
tää ideoimaan niitä. Kutsuipa sitten perheeseen
Teksti: Jenny Äijälä,
kuuluvia isovanhempia omalla nimellä tai lemSosionomiopiskelija, joka suorittaa
pinimellä tärkeintä lapsille on se, että heillä on
harjoitteluansa yhdistyksessä
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Syysretki Torkvillen taidekotiin ja Sarka-museoon
Sateisen harmaana aamuna 12.9.2017 klo 10.30
lähdimme Ruusukorttelin pihalta. Retken vastaavana toimi Seppo Grönlund, matkaemäntänä Eira Tähtinen ja kuljettajana Esa Alho. Matkanjohtajat toivottivat meidät tervetulleiksi mukaan, ja suuntasimme kohti ensimmäistä kohdettamme, taiteilija Alpo Jaakolan (19291997)
ateljeekoti Torkvilleä.
Taiteilijakoti sijaitsee Loimaalla Niinijoentien
varrella entisessä kansakoulussa, johon taiteilija
kunnosti ateljeekotinsa vuonna 1979. Perillä
meidät vastaanotti taiteilija Jaakolan puolison
tytär Minni Nummila, nykyinen taiteilijakodin
omistaja ja näyttelyiden esittelijä. Esillä oli 58
teosta sekä ovien maalaukset, toteemipylväät
ja pöydillä olleet esineet. Taulut olivat hyvin
puhuttelevia, voimakkaita värejä, osin mystisiäkin. Minni kertoi maalauksien olevan kubismia,
naivistia- tai surrealismia muistuttavia tai vähän
Picasson tyyliä.
Alpo Jaakola teki jo kouluaikoina ja puunaamioita, savitöitä, hiili-, lyijykynä- ja vesiväritöitä sekä
18-vuotiaana jo suurikokoisia öljyvärimaalauksia. Vuosina 1951-1952 kävi Turun piirustuskoulua, jolloin teoksia oli ensi kertaa näytteillä. Hän
sai Turun taiteilijaseuran apurahan 1961, ja
vuonna 1953 hän muutti Karhulan Metsämökkiin etsien luonnonrauhaa taiteilijantyöhön keskittymiseen. Tähän aikaan teki kirjojen kuvituksia ja hitsaustöitä. Vuonna 1964 Jaakola aloitti
ateljeerakennuksen suunnittelun. Yhtään kiveä,
puunrunkoa tai kantoa ei ollut, etteivät ne
muovautuneet taideteoksiksi. Hän oli hyvin
tuottelias ja monipuolinen: hän julkaisi kirjoja,
piti päiväkirjaa ja kirjoitti runoja.

seo Sarkaa. Museon tämän vuoden teemana
on Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, ja tapahtumat ja näyttelyt kertovat maatalouden kehityksestä vuosikymmenten ajalta.

Vierailumme alkoi lounasruokailulla buffetravintolassa, minkä jälkeen jokainen sai itsekseen
kierrellä museoaluetta. Sisätiloihin oli pystytetty
Suomi 100-vuoden ohjelman kunniaksi Yhteistuumin-näyttely. Se kertoi Suomalaisen elämänmenon vankasta yhdessä tekemisen perinteestä. Se kertoi katovuosista ja puutteesta,
kaskenpoltosta ja viljankorjuu talkoista. Videokuvin, äänitehostein ja lasikaapein oli kuvattu
riihenpuintia, viskurointia ja puimakoneita sekä
oikeassa koossa että pienoismalleina. Vanhin
traktori oli mallia Farmall F-30 1930-luvulta
rautapyöräisenä.
Museon aulassa oli muistojen laari, johon voi
jättää maataloustyöhön liittyneitä omia kirjoituksiaan tai kuvia menneiltä vuosilta. Aulassa
sijaitsi myöskin Muurikki-myymälä, jossa myydään muistojen kortteja ja tuotteita. Näyttely oli
kyllä puhutteleva ja hyvin rakennettu sekä monipuolinen.

Vuonna 1985 Jaakola sai professorin arvonimen. Loimaan kunta osti v. 1993 patsaspuiston, Nämä retkikohteet olivat hyvin valittuja ja tulomatkalla vielä jaettiin arpajaisvoittoja. Kiitos
joka kunnostettiin EU-projektirahoituksella v.
2000. Alpo Jaakolan teoksia on Suomen lähes kaikille mukana olijoille!
kaikissa taidemuseoissa. Hän itse laski tehneenTeksti: Terttu Raitanen
sä n. 9000 taideteosta elämänsä aikana.
Tiedotusryhmän jäsen
Kuva: www.jaakolantaide.fi
Matkamme jatkui kohti Suomen maatalousmu14

Iloinen iltapäivä
Yhteistä ilonpitoa Ruusukorttelissa
Perustamisvuodesta lähtien yhdistyksessä on
nähty tärkeänä kaikille avoimien ja maksutomien yleisötilaisuuksien järjestäminen ikäihmisille. Yksi tapahtumistamme on kerran kuukaudessa Ruusukorttelissa järjestettävät viihdetilaisuudet, jotka ovat alusta asti innostaneet
ikäihmisiä paikalle.

Tilaisuuksissa ohjelma vaihtelee erilaisista
musiikkiesityksistä, tanssiin, runoihin ja näytelmiin. Koko tapahtuma toteutetaan vapaaehtoisvoimin: niin kahvittajat kuin esiintyjät
tulevat pyyteettömästi maksutta viihdyttämään vanhuksia.

Vuoteen 2016 asti tilaisuus kulki nimellä
Ikäystävät—
nykyisin tilaisuus kulkee nimellä
Iloinen iltapäivä.

Syyskuun Iloisessa iltapäivässä kuulimme draamakouluttaja, ohjaaja Soili Nurmen haastattelun,
Maija Alitalo hupailua ja Ritva Mäntsälän "Päivölän Helgalla ja Rähälän Hilmalla kuumat aallot"
esityksen Timo Heinosen säestämänä. Yhteislaulua säesti Teijo Pöyhönen ja tilaisuuden juonsi
Eira Tähtinen.
Teksti: Nina Karuneva Kuvat: Päivi Eskola, Turun Seudun Vanhustuki ry:n arkisto
Iloinen iltapäivä seuraavan kerran 7.11. kello 14-15.30 Ruusukorttelissa.
Tule sinäkin!
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Vanhustuen levyraati
Kesä-elokuun ajan toimistolla arvioitiin musiikkia tiistai-iltapäivisin. Levylautasella pyöri mm.
balladeja, rokkia, elokuvamusiikkia sekä iskelmiä.
Elokuun viimeisessä levyraadissa valittiin paras
kappale kesän levyraatien voittajien joukosta.
Kärjen osalta käytiin tiukka kamppailu, jonka
voitti Kari Tapio - Sydämeni tänne jää (116 pistettä). Toiseksi tuli Olavi Virta - Kultainen nuoruus (115 pistettä) ja kolmanneksi Mauno Kuusisto - Kertokaa se hänelle (113 pistettä).

Levyraati joka toinen perjantai kello 10-11.30
yhdistyksen toimistolla 15.12. asti. Tule mukaan!

Käsityökerho Vakka
Käsityökerho on toiminut yhdistyksen alkuvuosista asti. Tänä päivänä kerhossa tehdään paitsi
tuotteita myyntiin, yhä ahkerammin myös lahjoituksiin. Tänä vuonna lahjoituksia on mennyt
niin keskosille kuin muistisairaille vanhuksille,
syöpää sairastaville ja vähävaraisille vanhuksille.
Käsityökerho myös saa jonkin verran lahjoituksena lankoja ja kankaita.
Käsityökerholaiset tekevät tuotteita myös myyntiin. Haluttuja tuotteita ovat villasukat ja lapaset,
mutta myös erilaisia kasseja ja takansytykkeitä ostetaan. Kaikki tuotto menee yhdistyksen toimintaan.
Vireä ryhmä on tänä vuonna käynyt käsityöristeilyllä ja osallistunut neulegraffitti -tapahtumaan, kutonut Suomi100 sukkia keräykseen ja Skanssin eri
yhdistysten iltapäiviin vanhuksille.
Ryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko kello 13 yhdistyksen toimistolla ja
sinne ovat kaikki käsitöistä innostuneet
tervetulleita mukaan! Ryhmällä on nyt
alkamassa joulukorttien tekourakka.
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Jalkateräjumppa
Oloneuvoksen olohuoneella kävi 9.10.2017 Tule-tietokeskuksen fysioterapeutti Terhi Pihlajamäki
antamassa vinkkejä jalkaterän hyvinvointiin. Tilaisuuden lopuksi jumpattiin  ota tästä ohjeet
päivittäiseen käyttöön.

18

Niksinurkka: monikäyttöinen kookosöljy
Kookosöljyä on vuorotellen ylistetty ja taas parjattu. No, se on tyydyttynyttä rasvaa - jättäisin
sen ahmimisen vähemmälle, mutta ulkoisesti
käytettynä sillä on monia etuja, mikäli sietää
sille ominaista tuoksua.
- Näin nuhakauden alkaessa nenänpielet tapaavat rusottaa kiivaasta kuivaamisesta ja tähän
vaivaan kookosöljy on erinomainen rauhoittaja. tinnollinen hierontaöljy - varsinkin kun sekoittaa
Sopii myös ripuloivan pakoputken ärsytykseen. siihen hiukan sulatettua suklaata - ei kuumana
kumminkaan iholle.
- Kuiville huulille kookosöljy sopii hyvin, samoin
karheille kyynärpäille. Tehokuurin jaloille saa
- Ja vielä niille lemmikkieläinharrastajille, joilla
kunhan rasvaa jalat nukkumaan mennessä ja
on sikapossu paijattavana kotona: minipossun
vetää unisukat ylle. Kynsille ja kynsinauhoille
iho kuulema voi hyvin kookosöljyrasvauksen
öljykuuri sopii hienosti: rasvat käsiin, tumput
jälkeen - sohvan päällinen ei ehkä niinkään.
päälle ja tutimaan.
- Huhut kertovat myös että kookosöljy on nauTeksti: Päivi Eskola

Elämänviisaus
"Kysehän ei ole siitä, kuinka vanha on, vaan kuinka on vanha.
Etkä sinä vanha ole, olet 60 vuotta nuori. Ja muista, että nainen on
aina samanikäistä miestä nuorempi."

Tuntematon

Ristikon ratkaisu

Anna-Liisa Raunio
Yhdistyksen tiedotusryhmän jäsen

Kuva: Anna Mäkinen
19

Yhdistyksen toiminnan
arviointi- ja kehittämispäivä 13.9.2017
Kutsuimme työryhmiemme vapaaehtoiset kes- mutta sitä ei ole myönnetty.
kustelemaan yhdistyksen tulevaisuudesta. Iltaa
ohjasi tutkija, työelämän kehittäjä, VTM Kimmo Vanhuksen monipuolinen toimintakyvyn tukeTerävä Kuntoutussäätiöstä.
minen on tärkeää. Ryhmäliikunta ja muu ryhmätoiminta on tärkeää, sillä ryhmissä mahdollistuu
Vilkasta keskustelua käytiin 20 henkilön kesken. sosiaalisettilanteita ja saa uusia ystäviä. TärkeäOsallistujat allekirjoittavat yhä 15 -vuotta sitten nä pidettiin, että ohjaajat ovat toimintaan sitouasetetut yhdistyksen päämäärät tärkeiksi ja
tuneita, sopivia ja mahdollisesti myös kouluajankohtaisiksi.
tettuja.
Vanhusten edunvalvonta, kannanotot,
aloitteet ja kirjoitukset, ovat toimintaa, jota on
jatkettava. Edunvalvontaryhmältä toivotaan näkyvyyttä ja asiantuntemuksen esilletuontia.

Yhdistys järjestää runsaasti luentoja. Heitettiin
ehdotus, että voisiko luentoja vähentää? Toisaalta luentojen seuraamista netin kautta kaivattiin.

Hyvinvoinnin edistämiseksi ja arvokkaan vanhenemisen turvaamiseksi tarvitaan iloa ja ohjelmia; tilaisuuksia, jossa vanhus saa nauraa.
Moni nauttii yhdessä laulamisesta ja yleensä
musiikkitilaisuuksista. Myös toiminta, jossa sukupolvet kohtaavat tuovat iloa. Retket ja teatterimatkat ovat tärkeitä, sillä yksin on ikävä ja
hankala lähteä. Mahdollisuutta saada retkille
bussi, johon on helppo nousta, kaivataan.

Myös digitalisaatio puhutti. Vaikka paperisella
jäsenlehdellä on yhä tarvetta, sen siirtäminen
sähköiseksi nostettiin esiin. Kaivattiin myös netti
ja digikoulutusta— toisaalta tärkeä on varmistaa palvelujen saatavuus myös ilman nettiä.

Tärkeänä toimintana pidetään ystävätoimintaa
ja sen jatkumisen turvaamista. Mahdollisuutta
saattajapalvelun ja kuntoiluystävätoiminnan
aloittamisesta keskusteltiin. Yhdistys on aikaisempina vuosina hakenut toimintaan avustusta,

Kiitos osallistujille! Saimme eväitä 2018 toimintasuunnitelman laatimiseen. Suunnitelma
esitetään syyskokouksessa, jolloin jäsenistö äänestää suunnitelman hyväksymisestä.

Toiminnan keskiöön piirrettiin vanhus ja vapaaehtoiset. Heidän tulee saada tietoa toiminnasta
ja kannustusta toimintaan.

Yhdistyksen aktiivisille vapaaehtoisille
Kaikille vapaaehtoisillemme tarkoitettu toiminnallinen iltapäivä ensiaputaitoja kertaillen tiistaina
31.10. kello 13-15 Lounatuulet yhteisötalon Pihlaja –salissa. Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi
(mainitsethan mahdollisesta erityisruokavaliostasi) 24.10. mennessä puh. 044 5367 741.

Ryhdy sinäkin Vanhustuen vapaaehtoiseksi
Tule kuulemaan toiminnastamme ja mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena yhdistyksessämme
INFOON yhdistyksen toimistolle maanantai 27.11. kello 13-14. Infoon osallistuminen ei velvoita
toiminnan aloittamista. Lisätietoja puh. 044 536 7741.
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KUTSU YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN
Turun Seudun Vanhustuki ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
maanantaina 20.11.2017 kello 16:30 alkaen
Lounatuulet yhteisötalossa (Pihlajasali) osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 33 (2.krs), 20100 Turku.
Mikäli haluat tuoda esille jonkin asian kokouksessa, pyydämme sen kirjallisena 4.11. 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 2017 jäsenmaksu on suoritettu viimeistään 31.10.2017. Otathan jäsenkorttisi
mukaan!
Tervetuloa!
Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallitus

Turun Seudun Vanhustuki ry:n syyskokous 2017
Aika:
maanantai 20.11.2017 kello 16:30 alkaen
Paikka:
Lounatuulet yhteisötalo (Pihlajasali), Läntinen Pitkäkatu 33 (2.krs), Turku
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 2018
6. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2018
7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
8. Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018
9. Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018
10. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen vuodelle 2018
11. Yhdistyksen säännöt: sääntömuutokset; vanhat säännöt saatavissa yhdistyksen
toimistolta ja luettavissa yhdistyksen nettisivuilla.
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen kahvitarjoilu ja vapaamuotoinen jäsenilta. Tervetuloa!
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LIITY JÄSENEKSI
Turun Seudun Vanhustuki ry on vuonna 2002
perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on vanhusten etujen valvonta, hyvinvoinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhenemisen turvaaminen.

Kaikille avointa ja maksutonta toimintaa ovat:

Yhdistyksen toimistolla toimivat ryhmät

Annelin tuolijumppa Ruusukorttelissa

Viihdetilaisuutemme Ruusukorttelissa

Luennot (mm. Studia Generalia senioreille)
Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on

Laulu- ja konserttitilaisuutemme
poliittisesti sitoutumatonta. Kotipaikkamme on 
Tukiystävätoimintamme; Stea:n tukema
Turku ja toiminta-alueemme Turun seutu.
Tukiystävätoiminta välittää tuki– ja puhelinystäviä kotona asuvien, yli 70Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henvuotiaiden yksinäisten seuraksi.
kilö tai yhteisö, joka toimii yhdistyksen toiminta Tutustuthan tapahtumakalenteriimme!
-ajatuksen ja tarkoitusperien hyväksi.
Jäsenenä voit ryhtyä ryhmänohjaajaksi tai tulla
Voit hakea jäsenyyttä:
mukaan työryhmiimme, joita ovat:

Täyttämällä alla olevan jäsenhakemuslo- 
Edunvalvontatyöryhmä
makkeen. Leikkaa se irti ja postita tai tuo 
Ohjelmatyöryhmä
toimistollemme

Tiedotusryhmä

tai soita numeroon 044 536 7741

Syke-ryhmä.

tai ilmoittaudu netin kautta
www.vanhustuki.fi/jasenyys/
Jäsenenä saat

tai sähköpostilla info@vanhustuki.fi. Kir- 
Vanhustuen Viesti -lehden kotiisi
joita viestiin jäsenlomakkeessa pyydetyt 
Alennusta yhdistyksen matkoista ja retkistiedot.
tä sekä varainkeruutilaisuuksista

Jäsenetuja yhteistyökumppaneiltamme
Jäsenyys on kannanotto vanhusten puolesta. 
Äänioikeuden yhdistyksen sääntömääräiTERVETULOA MUKAAN !
sissä kokouksissa (henkilöjäsenet).

Turun Seudun Vanhustuki ry

Jäsenhakemus

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
Puh. 044 536 7741, info@vanhustuki.fi, vanhustuki.fi

varsinaiseksi jäseneksi (15 €/vuosi)
kannatusjäseneksi (50 €/vuosi)

Etunimet

Sukunimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Syntymävuosi

Hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n toiminnan tavoitteet
Päivämäärä
Jäsenmaksu

Allekirjoitus
maksettu

Minua kiinnostaa vapaaehtoistoiminta
laskutetaan

Lomakkeen vastaanottaja
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JÄSENEDUT VUONNA 2017
Edut koskevat yhdistyksen jäseniä ja
edellyttävät mainintaa jäseneduista sekä jäsenkortin esittämistä.
ASIANAJOTOIMISTO LINDELL OY
Brahenkatu 9 A 9, Turku. Puh. 02-251 1004.
Esittämällä jäsenkortin testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen laatiminen -15 %.
www.asianajotoimistolindell.fi

KAUNEUSHOITOLA TIINA HEMANUS
Yliopistonkatu 31 4.krs,Turku. Puh.02-2502569.
-10% alennus kaikista hoidoista.
Hinnasto osoitteessa
www.kauneushoitolatiinahemanus.fi

ATK-APU SP-SYSTEMS OY
Juhana Herttuan Puistokatu 3, Turku. puh: 0405123906. www.atk-apu.fi. Tietokoneen huoltotyöt, mikrotuki, opetus ja kotikäynnit -15%. Tietokoneet ja tabletit -10% normaalihinnoista.

KUURAPALVELUT OY
Jäsenetuna kotisiivousta -10% alennuksella
vuonna 2017. Puh. 010 279 4030.

CARIBIA-SOKOS HOTELS
Kylpylän käyttö ma – to 7€ / hlö, pe – su 13€ /
hlö. Kylpylähinta ei ole voimassa koulujen lomaaikoina (vko 1, 8, 42 ja 52) ja arkipyhinä. Muina
aikoina ovat voimassa hinnaston mukaiset hinnat. Kuntosali ja vesijumppa 37€ / 10 kerran
kortti (uudesta sarjakortista 8€ korttimaksu)
Edut edellyttävät mainintaa jäseneduista sekä
jäsenkortin esittämistä kylpylän vastaanotossa.
hotelsales.caribia@holidayclub.fi, puh. 030 687
4000.

KÄSITYÖ-KAISA KY
Hämeenkatu 3 A, Turku. Puh 02-2333937.
Avoinna ma-pe klo 9-17. Kaikista tuotteista
alennusta 10 %.
PARTURI-KAMPAAMO SALON INKERI SAVOLA
Kaskenkatu 11, Turku. Puh. 02 2500918.
www.saloninkerisavola.fi
Ammattitaitoinen parturi-kampaamo Kaskenkadun ja Sirkkalankadun kulmassa. Kaikista kampaamo- ja parturitöistä -10 %.

RESPECTA OY
Joukahaisenkatu 6, Turku (Neo-sairaalan aulasHANSATORIN APTEEKKI
sa). Myymälä avoinna ark. 8-17. Puh. 040 3488
Nyt Hansa-korttelissa! Turun Seudun Vanhustu- 579. asiakaspalvelu.turku@respecta.fi. http://
ki ry:n jäsenet saavat -10% vapaankaupan
www.respecta.fi/. Jäsenetu -10 % myymälän
tuotteista Hansatorin apteekissa. Tämän lisäksi: valmistuotteista.
Liittymällä Hyvän Mielen Apteekkien kantaasiakkaaksi saa Hansatorin apteekista -4% käsi- RUISSALON KYLPYLÄ
kauppalääkkeistä (ei reseptilääkkeistä).
Allasosaston käyttö 7 €/hlö. http://
www.ruissalospa.fi/
HAUTAUSTOIMISTO PIETÉT
Eerikinkatu 25, Turku, puh 02-2780760 ja Kiina- TURUN HUOLTOEXPERTIT
myllynkatu 5, Turku, puh 02-2780777 ja
Jorma Puttonen Työmiehenkatu 1 A, Turku, puh
Henrikinkatu 2, Naantali, puh 02-4353126. Ar- 02-254 7760. Avoinna arkisin klo 9.00–17.00.
kut ja uurnat –10 %. www.pietet.fi
Korjaamme digiboxit, tv:t sekä muut viihdeelektroniikkalaitteet. Jäsenetuna tarjoamme
JP-VAATE / MARILYN
korjaustyöt, varaosat -15% normaalihinnoista
Humalistonkatu 13, Turku. Normaalihintaisista sekä kotikäynnit –15% normaalihinnoista.
naisten vaatteista 20 % alennus.
http://www.turunhuoltoexpertit.com
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YHDISTYKSEN KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
LOKA-JOULUKUUSSA

Luennot
Ti 17.10. 13-14.30 Hyvällä sykkeellä kohti talvea, Lounatuulet yhteisötalo Pihlajasali
(Läntinen Pitkäkatu 33, Turku). Tv:stä tuttu kouluttaja Raimo Vakkuri itkettää ja naurattaa. Kahvi 12.30-13 (vapaaehtoinen kahvimaksu).

Ma 20.11. 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLOHUONE Vanhustuen toimisto (Länt.pitkäkatu
33) Tietoa jäsenkorjauksesta ja ayurveda hoidosta, Päivi Bowie.

Ti 21.11. 12-13.30 STUDIA GENERALIA Kirjaston Studio (Linnakatu 2, Turku) Ikä mielen tiellä
pitää. Psykoterapeutti Maarit Krug luennoi
ikäihmisten mielenterveydestä, mielen hyvinvoinnista ja elämänviisaudesta. Yhteistyössä
kaupunginkirjaston kanssa.

Ma 23.10. 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLOHUONE Vanhustuen toimisto (Länt.pitkäkatu
33) Asiaa kuulosta ja kuulon apuvälineistä,
Päivi Matti.
Ma 6.11. 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLOHUONE Vanhustuen toimisto (Länt.pitkäkatu 33)
Minne mennä putkiremontin ajaksi ja muuta
ajankohtaista Esperin palveluista. Pia Kajava ja
Anja Aaltonen, Esperiltä.

Ma 4.12. 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLOHUONE Vanhustuen toimisto (Länt.pitkäkatu 33)
Älylaitepäivä, tabletit ja älypuhelimet, Kalevi
Kaakkomäki esittelee laitteita ja antaa vinkkejä
niiden käytöstä.

Ke 8.11. 14-15.30 Ikä mielen tiellä pitää –
Ikääntyvän ihmisen mielenterveys, Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus (Karviasikatu 7, Turku), luennoitsija Maarit Krug, Psykoterapeutti
ET (Valvira – Kela) ja gerontologi. Yhteistyössä
hyvinvointikeskuksen kanssa.

Ti 12.12. 12-13.30 STUDIA GENERALIA Kirjaston Studio (Linnakatu 2, Turku) Sydän oireilee –
milloin syytä huolestua? Kardiologian professori Juhani Airaksinen kertoo, miten voi erottaa
harmittomat vaivat vakavista, hoitoa vaativista
sydänoireista. Yhteistyössä kaupunginkirjaston
kanssa.

Ti 14.11. 14-15.30 Poliisilla on asiaa: ”Miten
suojaudut huijauksilta”, Ruusukorttelin hyvinvointikeskus (Puistokatu 11, Turku). Yhteistyös- Ma 18.12. 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLOsä hyvinvointikeskuksen kanssa.
HUONE Vanhustuen toimisto (Länt.pitkäkatu
33) Edunvalvontavaltuutus, kenelle ja miksi?
Jenny Oldenburg-Tiitto.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

OLONEUVOKSEN OLOHUONE
Parittomien viikkojen maanantai kello 1314.30 yhdistyksen toimistolla. Tule kuulemaan alustuksia eri aiheista ja keskustelemaan kahvikupin äärelle. Alustusaiheet
löydät luennoistamme.
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Tapahtumat ja tilaisuudet
Ti 24.10.
TÄYNNÄ
Ke 25.10. kello 1315
Kauppakeskus Skanssi
kokoustila 2. krs
Skanssinkatu 10, Turku
Su 29.10. kello 14-15.30
Lounatuulet Pihlaja –sali
Läntinen Pitkäkatu 33, 2.krs

TEATTERIMATKA KAARINAAN Kysy peruutuspaikkoja
puh. 044 5367 741 .
PELIPÄIVÄ Pelataan korttia /lautapelejä osallistujien toiveen
mukaan. Kokoustila on 2. krs. KappAhlin vieressä. Iltapäivä on
yksi Turun alueen vanhustyötä tekevien yhdistysten järjestämistä keskiviikkoiltapäivä –sarjasta Skanssissa.
TANJAN TORIN MUOTINÄYTÖS Tanjan tori Kalannista
esittelee syksyn juhla– kuin arkipukeutumista eri kokoisille
ja ikäisille naisille. Arpajaiset ja kahvi kello 13.30-14.

Ma 30.10. kello 13-14.30
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33, 2.krs

TÄMÄN RUNON HALUAISIN KUULLA Ota mukaan runo jonka
haluaisit kuulla, niin se lausutaan sinulle. Voit myös itse lukea
lempirunosi muille.

Ti 7.11. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11, Turku

ILOINEN ILTAPÄIVÄ Ohjelmaa keltaruusujen ja Isänpäivän
merkeissä. Ohjelmassa vierailee laulaja Pirkko Jaakkola, Anja
Söderman tuolitanssittaa ja trubaduuri Kapa Ahonen. Vetäjänä
toimii Katri Lahtivuori. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusukortelin kanssa.
NENÄPÄIVÄ Laita hyvä liikkeelle. Nojatuolissa klo 13.00 Tutta
Carpelan hauskuttamassa ja kuvattavana. Klo 14.00 Tutta Carpelan ja Timo Rautala, musiikki Markku Heikkilä, Förin äijä Turun Flamenco ry:n nuoret tanssijat. Tilaisuuden juontavat Eira
Tähtinen ja toimittaja Lassi Lähteenmäki. Lahjoita, jotta jokaisella lapsella maailmassa olisi mahdollisuus hyvään elämään.
Yhteistyössä Lehmusvalkaman kanssa.
Suomi100 -KONSERTTI Lauluja työstä, työväestä ja rauhasta.
STM V-S piirin kuorot esiintyvät. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi
2 €. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa.
YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Tervetuloa kaikki yhdistyksen jäsenet! Kokouksessa käsitellään vuoden 2018 toimintasuunnitelma sekä budjettiehdotus sekä muissa asioissa mm. sääntömuutoksia. Nykyiset säännöt saatavissa yhdistyksen toimistolta
ja luettavissa myös yhdistyksen nettisivuilta. Kahvitarjoilu.

To 9.11. kello 13 alkaen
Lehmusvalkama
Karviaiskatu 7
Turku

Su 19.11. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11, Turku
Ma 20.11. kello 16.30
Lounatuulet Pihlaja Sali
Läntinen Pitkäkatu 33

Ti 28.11. kello 14-15
Ruusukortteli
Puistokatu 11, Turku
Ti 5.12. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11, Turku

Pe 8.12. kello 12-12.45
Lehmusvalkama
Karviaiskatu 7, Turku

KAUNEIMMAT JOULULAULUT Eira Tähtinen, laulu ja runo
Ola Mikola, laulu, Riikka Marku, piano. Maksuton sisäänpääsy.
Kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa.
ILOINEN ILTAPÄIVÄ Juhlitaan itsenäistä Suomea. Alla Pohjantähden, runoja, lauluja ja pianoesityksiä. Riitta Vasenkari, Arja Lyly, Tero Elomaa ja Eira Tähtinen. Hannele Virtala, kantele.
Turun NMKY:n seniorikuoro. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2 €.
Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa.
KAUNEIMMAT JOULULAULUT Eira Tähtinen, laulu ja runo
Ola Mikola, laulu, Riikka Marku, piano. Yhteistyössä Lehmusvalkaman kanssa.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Ryhmätoiminta
Tervetuloa kaikille avoimiin ja maksuttomiin ryhmiimme.
Yhdistyksen toimistolla kokoontuvissa ryhmissä on kahvitarjoilu
(vapaaehtoinen kahvimaksu).
Tiloihin on esteetön pääsy.
Mm. palvelulinja 3 kulkee Läntistä Pitkäkatua pitkin.

ANNELIN TUOLIJUMPPA
Keskiviikkoisin 6.9.-30.11. kello 13-14 Ruusukorttelin liikuntasalissa.
Tule liikkumaan iloiseen seuraan omien voimiesi mukaan, omalla vastuulla.

BINGO
Kerran kuukaudessa maanantaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (16.10., 13.11. ja 11.12.).
Peliä ei tarvitse osata etukäteen ja peli on maksuton.

KÄSITYÖKERHO
Parittomien viikkojen keskiviikko kello 13-15 yhdistyksen toimistolla . Ommellaan, kudotaan ja
askarrellaan yhdistyksen materiaaleista lahjoituksiin ja myyntiin yhdistyksen hyväksi.

LEVYRAATI
Parillisten viikkojen perjantaina kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla. Vaihdetaan ajatuksia eri
musiikkikappaleista ja valitaan niiden joukosta päivän hitti. Tule antamaan pisteesi! Syyskausi
päättyy 15.12.
PELEJÄ JA PORINAA
Parittomien viikkojen perjantaina
kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla.
Pelataan lautapelejä ja korttia—voit
myös tuoda oman pelisi pelattavaksi. Syyskauden viimeiset pelit pelataan 8.12.

Elämän iloa ja ystävän tukea!
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YHDISTYKSEN HALLITUS JA TYÖRYHMÄT 2017
Hallitus
Immonen-Räihä Pirjo, puheenjohtaja
Kulmala Maarit, I varapuheenjohtaja
Kautonen Mirja
Löppönen Minna
Tähtinen Eira
Varvikko Pirjo
Viikari Laura

Tukiystävätoiminnan
johtoryhmä
Immonen-Räihä Pirjo
Kautonen Mirja
Oldenburg-Tiitto Jenny
Varvikko Pirjo
Varajäsen Eira Tähtinen

Tiedotusryhmä
Varvikko Pirjo, vastaava
Eskola Päivi
Karuneva Nina
Koskinen Henri
Raitanen Terttu
Rasi Johanna
Raunio Anna-Liisa
Rintala Maarit

Varajäsenet
Grönlund Seppo
Koski Raili, II varapuheenjohtaja

Sykeryhmä

Edunvalvontaryhmä

Huttunen Marja, vastaava
Kulmala Maarit, vastaava
Jäseninä tilaisuuksien vapaaeh- Eloranta Sini
toiset ja ryhmien ohjaajat.
Heino Marina, sihteeri
Immonen-Räihä Pirjo
Järvinen Arja
Ohjelmatyöryhmä
Karuneva Nina
Tähtinen Eira, vastaava
Laakso Pasi
Grönlund Seppo
Rinne Pirjo
Huttunen Marja
Tuohimaa Marja
Juvonen Jukka
Tähtinen Jade
Karuneva Nina
Viikari Laura
Lahtivuori Katri
Villman Iida
Mikola Olavi
Pöyhönen Teijo
Kiinnostuitko työryhmätoiminnasta? Ota
Rytkönen Irmeli

yhteyttä tai tule käymään toimistolla, kerromme lisää. Työryhmän jäsenen tulee olla
yhdistyksen jäsen.

HENKILÖKUNTA
Toiminnanjohtaja / tukiystävätoiminnan päällikkö Nina Karuneva
Puh 045 613 8 840, nina.karuneva@vanhustuki.fi
Yhdistystyöntekijä
Marja Huttunen
Yhdistystyöntekijä
Rainer Långstedt
Puh 044 536 7741
info@vanhustuki.fi
Assistentti, Tukiystävätoiminta
Henri Koskinen
Puh 045 613 8839
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi

Ohjaaja, Tukiystävätoiminta
Johanna Nummila
Puh 044 536 7721
johanna.nummila@vanhustuki.fi
Ohjaaja, Tukiystävätoiminta
Sonja Vainikka
Puh 050 597 9751
ohjaaja@vanhustuki.fi
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Elämän iloa ja ystävän tukea!

Hyvä yhdistyksen jäsen
Lämpimästi tervetuloa
Turun Seudun Vanhustuki ry:n 15-vuotisjuhlaan
sunnuntaina 17.12.2017 Ruusukorttelin hyvinvointikeskukseen
(Puistokatu 11, Turku)
13:00
14:00

Onnittelujen vastaanotto
Kahvi
Musiikkia, Teijo Pöyhönen
Tervetuloa -sanat, Pirjo Immonen-Räihä
Juhlapuhe, sosiaalineuvos Maija Perho
Musiikkia Reino Kotoviita, trumpetti ja Maria Kamchilina-Larionova piano
Marimba –ryhmä muistelee, ohjaus Ritva Ilmanen
Palkitsemiset
Musiikkia, Maxim Larinov viulu ja Maria Kamchilina-Larionova piano
Kansalaisraadin julkilausuma, Maarit Kulmala
Riitta Vasenkari runo
Eira Tähtinen ja Ola Mikola laulu, Riika Marku piano
Vanhustuen valssi
Tilaisuus päättyy noin kello 16

Ilmoitathan tulostasi 30.11. mennessä puh. 044 5367 741 tai info@vanhustuki.fi

Turun Seudun Vanhustuki ry hallitus

Turun Seudun Vanhustuki ry
Lounatuulet yhteisötalo, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
(Toimisto on avoinna ma-ke kello 9-12 ja to kello 12-15).

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