
  

 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 4, joulukuu 2019  

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  
maaliskuussa 2020. 

Aiemmat numerot ovat luettavissa kotisivuillamme. 

 
Vanhustuen viesti on Turun Seudun 
Vanhustuki ry:n jäsenlehti. Lehti ilmes-
tyy neljä kertaa vuodessa. Lehden saa 
kotiinsa liittymällä yhdistyksen jäseneksi. 
 
Toimituskunta: Tiedotusryhmä 
Kannen kuva: Anna Mäkinen 
Taitto: Nina Karuneva 
Paino: X-Copy Oy. Painos 1000 kpl. 
 
Osoite: Lounatuulet Yhteisötalo (1.krs), 
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 
Blogi: https://
vanhustuki.wordpress.com/ 
 
Yhdistys on perustettu 17.12.2002  
Turussa. 
 
Jäsenmaksu vuonna 2020 
 15 €/kalenterivuosi (henkilöjäsen) 
 50 €/vuosi (yhteisö, yritys).  

Tässä numerossa 

3 Pääkirjoitus 

4 Erityisherkkyys vanhuusiässä 

5 75-vuotiaat ikäkausitarkastukseen vuoden 2020 

alusta 

6 Vanhuus ja yksinäisyys 

7 Jumppavinkkejä 

8 Yhteinen onni—paras onni 

9 Sairaalaklovnit kaikkien iloksi 

   Vapaaehtoinen ystäväksi 

10 Katse jalkoihin 

11 Viesti kulkee—asiakasraati Tyksin kehittäjänä 

12 Raitista ulkoilmaa, yhdessäoloa ja liikunnan iloa! 

13 Tukiystävätoiminnan Päivit 

14 Viihdekonserttitunnelmia 

   Elokuvailtapäivä yhdistyksen jäsenille 

15 Ristikko 

16 Yhdistyksen perustajajäsen 90 vuotta 

   Pulma 

17  Seniori kuntosalille? 

   Niksinurkka: silitysvinkkejä 

18 Uudet työntekijät toimistolla 

19 Vapaaehtoiset 

20 Kaikille avoimet luennot ja tietoiskut 

   Vinkkejä yhteistyökumppaneiden luennoista 

21  Kaikille avoimet tilaisuudet 

22 Kaikille avoin ryhmätoiminta, ilmoittaudu 

23 Kaikille avoin ryhmätoiminta 

24 Kaikille avoimet retket ja matkat 

25  Ristikon ja pulman ratkaisut 

   Yhdistyksen hallitus  

   Työntekijöiden yhteystiedot 

26  Jäsenedut vuonna 2020 

27 Liity jäseneksi—tue toimintaamme 

28 Hyvän tuulen konsertti 
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Pääkirjoitus 
Turun Seudun Vanhustuki ry:n jo runsaat viisitoista 
vuotta sitten tekemä aloite rollaattorilla maksutta 
bussiin ei ole edennyt niin kuin olisimme yhdistyk-
sessä halunneet, mutta nykyisellään on kuitenkin 
mahdollisuus matkustaa maksutta keskipäivän ai-
kaan Fölillä. Hyvä alku siis tämäkin niin kuin olen jo 
aikaisemminkin todennut. 
 
Kaikilla ikäihmisillä ei vointi mahdollista käyttää bus-
sia vaan on turvauduttava taksiin, jotta arjen asioita 
pystyy itse hoitamaan tai vaikka ystävän kanssa kah-
vittelu olisi mahdollista. Silloin kannattaa selvittää 
onko oikeutettu Sosiaalihuoltolain mukaiseen kulje-
tuspalveluun eli niin sanottuihin ”taksiseteleihin”. 
Hakemuksen ja neuvontaa saa Turun kaupungin kul-
jetuspalveluiden ohjaajalta. Puhelinaika hänelle on 
arkisin klo 09.00-13.00 ja torstaisin myös klo 13.00-
14.00.Puhelin numero 040 1842566. Postitse lähe-
tettävän hakemuksen osoite on Turun kaupunki, 
Hyvinvointitoimiala, Vammaispalvelut, PL 670, 
20101 Turku. Kuljetuspalvelua myönnetään enin-
tään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa ja 
”setelin” arvo on 13€ / matka. Ylimenevän osan siis 
matkustaja maksaa itse. Sosiaalihuoltolain mukaisen 
kuljetuspalvelun tulorajat ovat 1400 €/kk/brutto 
yksin asuva henkilö ja 2400€/kk/brutto pariskunta. 
Asumistukea ei huomioida tuloksi. 
 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on koonnut 
muistilistan sosiaali- ja terveysturvan palveluista 
eläkkeensaajille. Muistilistaa päivitetään vuosittain 

ja se sisältää kattavasti tiedot niistä etuuksista, joita 
kunnan terveystoimi ja sosiaalitoimi sekä Kela 
myöntävät ja joita on mahdollisuus hakea. Eläke-
läisalennuksesta (pysyvä eläke) ja siihen liittyvistä 
ehdoista sekä Verotoimiston yhteystiedot. Muistilis-
tassa on vielä Traficom, eli Liikenne- ja viestintävi-
raston yhteystiedot, sieltä voi tiedustella vammais-
ten pysäköintiluvan mahdollisuutta ja vapautusta 
ajoneuvon perusverosta. Todella monipuolinen ja 
hyvä lehtinen sillä me kaikki varmasti allekirjoitam-
me sen, ettei meillä ole riittävästi tietoa hakea niitä 
etuuksia, joihin me olisimme mahdollisesti oikeute-
tut. 
 
Lisää vaikeutta etuuksien hakemiseen tuo se, että 
niin moni tällainen hakemus on siirtynyt sähköiseen 
maailmaan eli sinne nettiin. Tämä asettaa ikäihmiset 
eriarvoiseen asemaan ja mahdollisuus tuen hakemi-
seen saati sen saamiseen ei aina mahdollistu ilman 
apuvoimia. 
 
Olemme uuden vuoden kynnyksellä ja on aika kiittää 
yhdistyksemme vapaaehtoisia toimijoita, jotka ah-
kerina ovat mahdollistaneet monien tilaisuuksien ja 
tapahtumien toteutumisen. Kiitos kuuluu myös hen-
kilökunnalle hyvin tehdystä työstä yhdistyksen ja 
sen jäsenten hyväksi. 
 
Kaikille lukijoille myös oikein hyvää Uutta Vuotta 
2020! 

Maarit Kulmala, yhdistyksen puheenjohtaja 

Yhdistyksen hallitus vuonna 2020: takarivissä vasemmalta Tarja Kopu, Leena Salonen, Marja Tuohimaa ja Seppo 
Grönlund (varajäsen). Eturivissä vasemmalta Maarit Kulmala (puheenjohtaja), Päivi Eskola, Raili Koski, Seija Tammi-
nen ja Rainer Grönlund (varajäsen). 
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Erityisherkkyys vanhuusiässä 

Erityisherkkyydestä on alettu viime aikoina käymään 
keskustelua.  Aihe on siis ajankohtainen.  Sen sijaan 
vanhusten erityisherkkyydestä ei ole olemassa ko-
vinkaan paljon tietoa. Tietämystä tästä aiheesta on-
kin tärkeää lisätä. Haastattelin erityisherkkyysasian-
tuntija, työterveyspsykologi Heli Heiskasta aiheesta.  
 
Kertoisitko erityisherkkyyden asiantuntijana  
oman käsityksesi erityisherkistä vanhuksista? 
”Erityisherkkyyttä on arvioitu olevan väestössä noin 
20% naisista ja miehistä. Se on synnynnäistä hermo-
järjestelmän herkkyyttä aistia, reagoida ja tuntea 
tavallista herkemmin ja voimakkaammin asioita. 
Erityisherkkyys on normaali ominaisuus, ei siis mi-
kään vika tai vamma. Silti se on hyvä tunnistaa, 
jotta osataan luoda sellaiset olosuhteet ja ymmär-
rys, jossa herkempikin ihminen pystyy toimimaan 
parhaalla mahdollisella tavalla. Parhaimmillaan eri-
tyisherkkyys on suuri lahja, mutta pahimmillaan iso 
rasite.”  
 
Onko erityisherkistä vanhuksista olemassa tieteel-
listä tutkimusta? 
”Minun tietooni ei ole tullut varsinaisia tutkimuksia 
aiheesta, mutta tutkimustietoja saattaisi löytyä esi-
merkiksi Elaine Aronin nettisivuilta hsperson.com.” 
 
Vanhus terveydenhuollon byrokratian rattaissa on 
myös hyvin ajankohtainen asia. Mitä sanoisit siitä? 
”Erityisherkkyys ilmenee arjessa niin, että kaikki asi-
at vaikuttavat tavallista voimakkaammin ja syvem-
min. Hyvä kohtelu, rauhallinen elinympäristö, mie-
lekkäät aktiviteetit ja turvalliset ihmissuhteet anta-
vat herkemmälle vanhukselle erityisen suurta iloa. 
Silloin hän voi itsekin olla iloksi ympäristölle, kun 
esimerkiksi luontainen empatiakyky, luovuus ja kau-
neudentaju pääsevät esille. Vastaavasti heikot olo-
suhteet tai vaikeat ihmissuhteet vaikuttavat erityis-
herkkään vanhukseen vahvasti.” 
 
Konkreettisia ohjeita erityisherkille vanhuksille ter-
veydenhuollon asiakkaana olisi varmasti myös tär-
keä saada. 
”Ihmisen itse olisi hyvä tunnistaa jos hän on erityis-
herkkä. Se auttaa ymmärtämään omia kokemuksia 
ja tarpeita paremmin. Moni herkkä ihminen on 
saattanut ihmetellä koko ikänsä, miksi kokee tiettyjä 
asioita eri tavalla kuin suurin osa muista. Esimerkiksi 
haju- tai ääniherkkyys, väsyminen sosiaalisista tilan-
teista tai ahdistuminen kiireisessä hoitotilanteessa. 
Omista toiveista ja tarpeista kannattaa kertoa lä-

himmille ihmisille ja hoitohenkilöstölle, jotta he osai-
sivat antaa tukea.” 
 
Vanhus voi myös  olla erityisherkkyytensä vuoksi 
lääkkeille yliherkkä. Laitoksessa hän  kuitenkin syö  
määrätyt lääkkeet, vaikka niistä voi olla paljonkin 
sivuvaikutuksia.  
”Lääkitysten suhteen on syytä olla erityisen tarkka, 
kun on kyseessä erityisherkkä ihminen. Monilla her-
killä ihmisillä on tavanomaista enemmän sivuvaiku-
tuksia lääkkeistä ja joillakin annostuksen tulee olla 
tavallista pienempi. Monet herkät ihmiset pyrkivät-
kin valitsemaan mahdollisimman pehmeitä ja luon-
nonmukaisia hoitomuotoja, koska ovat havainneet 
niiden sopivan parhaiten itselleen. Olisi hyvä löytää 
sopiva yhdistelmä eri hoitokeinoja niin, että hyödyt 
ja haitat olisivat tasapainossa.” 
 
Tarvitseeko erityisherkkä vanhus mielestäsi erityis-
kohtelua? 
”En käyttäisi sanaa erityiskohtelu, mutta yksilöllisten 
tarpeiden huomioonottamista kyllä. Jokainen ihmi-
nen ja myös jokainen erityisherkkä on yksilöllinen, 
mutta herkimmillä ihmisillä olosuhteiden ja kohtelun 
vaikutus on suurempi. 
”Kaikki vanhukset hyötyvät olosuhteista, joita her-
kimmät heistä suorastaan tarvitsevat voidakseen 
hyvin. Esimerkiksi oma tila ja rauha, riittävästi hiljai-
suutta ja liian melun välttäminen, sopivasti ihmis-
kontakteja ja mielekästä toimintaa. Väsymys, nälkä 
ja stressi vaikuttavat useimpiin erityisherkkiin ihmi-
siin tavallista voimakkaammin. Säännöllinen ruokai-
lu, riittävä uni ja lepo ovat välttämättömiä kehon, 
mielen ja koko hermoston palautumiselle. 
Muutoksiin sopeutuminen saattaa viedä enemmän 
aikaa herkemmällä vanhuksella, joten turhien muu-
tosten välttäminen on yleensä viisasta. Kiire, häly, 
kireä ilmapiiri tai tyly kohtelu vaikuttaa herkkään 
vanhukseen yleensä tavallista enemmän.” 
 
Tunnistaako  Suomen terveydenhuoltojärjestelmä 
mielestäsi vanhusten erityisherkkyyden? 
”Saamani käsityksen mukaan erityisherkkyyden tun-
nistaminen terveydenhuollosta lisääntyy pikku hil-
jaa, mutta on ilmeisesti vielä satunnaista. Riippuu 
hyvin paljon hoitavasta henkilöstä ja työyhteisöstä, 
onko siellä perehdytty tähän aiheeseen.” 
 
Onko erityisherkkä vanhus mielestäsi alttiimpi mie-
lenterveysongelmille? 
”Ei välttämättä. Mielenterveysongelmiin vaikuttaa  
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75-vuotiaat ikäkausitarkastukseen vuoden 2020 alusta 
Ikäneuvolaan kutsutaan kaikki 75-vuotiaat itsenäi-
sesti kotona asuvat turkulaiset. Vastaanottotoiminta 
aloitetaan Turun kaupunginsairaalan sisätautien 
poliklinikan tiloissa 2.1.2020. Henkilöstönä on kolme 
sairaanhoitajaa ja yksi fysioterapeutti. Lisäksi neuvo-
lassa toimii konsultoiva lääkäri ja farmaseutti, joka 
tarkistaa asiakkaiden lääkelistat. Jo ennen vastaan-
ottoa asiakkaasta otetaan laboratoriossa verikokeita 
ja sydänfilmi.  

 
Neuvolakäynti koos-
tuu haastattelusta, 
terveystarkastuksesta 
ja toimintakyky-
mittauksista sairaan-
hoitajan ja fysiotera-
peutin vastaanotoilla, 

tarvittavasta hoitoon- tai palveluun ohjauksesta ja 
seurantasoitosta. Käynnin yhteydessä annetaan tie-
toa ravitsemuksen, liikunnan, syrjäytymisen eh-
käisyn ja elämäntapojen merkityksestä onnistuneen 
vanhenemisen tueksi. Myös sosiaali- ja terveyspal-
veluiden palveluohjausta sekä kolmannen sektorin 
palveluja hyödynnetään ohjauksessa. Neuvolakäynti 
on asiakkaalle maksuton. Ikäneuvolan toiminnan 
tavoitteena on ylläpitää ja parantaa 75-vuotiaiden 
kotona asuvien turkulaisten terveyttä, toimintaky-
kyä ja itsenäistä selviytymistä. Samalla kartoitetaan 
asiakkaan mahdollisia tulevaisuuden palvelutarpei-
ta.   
 
Toimintavuonna 75 vuotta täyttäviin kotona itsenäi-

sesti asuviin turkulaisiin ollaan neuvolasta yhteydes-
sä puhelimitse, ja heille lähetetään myös kutsukirje. 
Jos 75 vuotta täyttänyt turkulainen käyttää jo kau-
pungin palveluja, hän ei saa kutsua neuvolaan, sillä 
hänen palvelutarpeensa on jo kartoitettu aiemmin. 
Asiakkaille voidaan tarvittaessa jo vastaanotolla va-
rata aikoja muihin hyvinvointitoimialan palveluihin. 
Asiakas voidaan tarvittaessa ohjata eteenpäin myös 
palvelutarpeen arviointiin, jos neuvolan henkilökun-
ta kokee asiakkaan tarvitsevan enemmän tukea ja 
apua. Käynnin jälkeen asiakkaalle soitetaan noin 
puolen vuoden kuluttua, jolloin yhdessä suunnitellut 
toimenpiteet käydään vielä läpi.  
 
Lisäksi 75-vuotiaat kutsutaan neljä kertaa vuodessa 
järjestettäviin saman sisältöisiin liikuntaan liittyviin 
luentotilaisuuksiin, joissa on mahdollisuus myös tu-
tustua kaupungin liikuntapalvelujen ja kolmannen 
sektorin järjestöjen tarjontaan. Yleisöluennot järjes-
tetään Turun virastotalossa. 
 
75-vuotisneuvolaa pilotoidaan kahden vuoden ajan, 
jonka jälkeen päätetään toiminnan jatkumisesta. 
Kokemusten ja tulosten perusteella kartoitetaan, 
onko tällaiselle neuvolalle tarvetta ja ovatko 75-
vuotiaat juuri oikea kohderyhmä. Terveysasemilla 
jatketaan edelleen ikääntyneiden toimintakykytar-
kastuksia muille ikäluokille.  

 
Teksti: Tarja Eronen 

Osastonhoitaja Geriatrinen pkl 
Turku Hyvinvointitoimiala 

moni asia, mutta jos henkilöllä on ollut hyvin raskai-
ta kokemuksia elämässä ja etenkin jos niitä on ollut 
varhaisessa iässä, hän saattaa olla keskimääräistä 
alttiimpi mielenterveysongelmille. Toisaalta myös 
hyvä hoito ja terapia auttaa herkkää ihmistä parem-
min kuin vähemmän herkkää, taaskin samasta syys-
tä, että kaikki kokemukset tuntuvat voimakkaammin 
hyvässä ja pahassa.” 
 
Miten vanhus voisi hyödyntää eläkepäivillään eri-
tys-herkkyyttään? Eli mitä annettavaa erityisher-
källä vanhuksella on vielä mielestäsi yhteiskunnas-
sa? 
”Viimeistään eläkeiässä olisi erittäin tärkeää löytää 
omannäköinen elämäntapa, mikä pätee toki kaikkiin 
ihmisiin, mutta korostuu herkkien ihmisten kohdalla. 
Esimerkiksi luovat harrastukset, saman henkiset ih-
miset, luonnossa oleminen ja riittävän rauhallinen 

asuinympäristö sopivat monelle herkälle ihmiselle. 
Erityisherkällä ihmisellä voi olla paljon annettavaa, 
kullakin omien lahjojensa muodossa, esimerkiksi 
lämpöä ja empatiaa, elämänviisautta ja mahdolli-
sesti taiteellisia tuotoksiakin. Heillä voi olla myös 
syvällistä näkemystä yhteiskunnan tilasta ja tarvitta-
vista muutoksista esimerkiksi vanhustenhuollon ke-
hittämiseksi.” 
 
Haastatteluun vastasi psykologi ja kouluttaja Heli 
Heiskanen, joka on kirjoittanut kirjan Herkkyyden 
voima – opas omannäköiseen elämään sekä autta-
nut ja kouluttanut työssään satoja herkkiä ihmisiä. 
Lisätietoa www.heliheiskanen.fi 

 
Teksti: Johanna Rasi, Tiedotusryhmän jäsen 

Lisää erityisherkkyydestä kirjaston Studiolla Virkeä 
Vanhuus  -luennolla tiistaina 18.2.2020 kello 12.  

http://www.heliheiskanen.fi
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Vanhuus ja yksinäisyys 
Vanhustuen ja kirjaston Virkeä Vanhuus—luento  
käsitteli elokuussa vanhusväestön yksinäisyyttä. Täs-
tä meille luennoi TtT Hanna Uotila vuonna 2011 
Tampereen Yliopiston terveystieteiden yksikössä 
valmistuneen väitöskirjansa tutkimusten ja siihen 
liittyneiden tietojen ja haastattelujen pohjalta. 

Yleistä yksinäisyydestä  
Jo lapsena voi kokea yksinäisyyttä, jos on yksin koto-
na tai jää ilman kaveriporukan seuraa. Aikuisiässä 
yksinäisyyden kokemus on subjektiivinen, epämiel-
lyttävä jopa satuttavakin ja siitä seuraa sosiaalisten 
suhteiden vajetta. Vastaava tunne voi tulla myös, 
elleivät omat toiveet toteudu. Yksinäisyyttä on sosi-
aalista ja emotionaalista, tuntemus on hyvin henki-
lökohtainen jokaisella omanlaisensa, jota toisen ih-
misen on vaikea määritellä. 
 
Iäkkäistä henkilöistä n. 5-10% kokevat usein yksinäi-
syyttä, 20-40% kokevat sitä harvoin tai joskus. Ikään-
tymisen myötä yksinäisyyden tuntemus lisääntyy tai 
voi vaihdella ikävien elämän muutosten mukaan. 
Läheisen sairastuessa tulee omaishoitajaksi tai voi 
itse sairastua ja tulla hoidettavaksi tai puoliso voi 
kuolla ja jää leskeksi, jolloin yksinäisyys lisääntyy. 
Ihmissuhteet muuttuvat ja suruvaiheessa ei jaksa 
aikaisempaan tapaan osallistua tapahtumiin. Osalle 
yksinäisyyden tunne voi olla pitkäaikainen tai pysyvä 
ja toisille vain tilapäistä ja ohi menevää.  
 
Miesten yksinäisyyden tuntemukset kyselyiden mu-
kaan ovat naisia vähäisempiä, sitä selittänee se, että 
miehet ovat haluttomampia myöntämään tällaisia 
tuntemuksiaan.  Naisten suurempaa yksinäisyyden 
tuntemusta selittänee naisten pidempi elinikä tai 
että se on kulttuurisesti hyväksyttävämpää. 
 
Se miten yksinäisyyden tunne vaikuttaa, on vaikeasti 
määriteltävissä, koska eri ihmiset kokevat sen hyvin 

eri tavalla. Jotkut kokevat voimakkaana ehkä häpe-
ällisenäkin, toiset taas luonnollisena vanhuuteen 
kuuluvana. Tunteen voimakkuus voi joillekin olla 
riippuvainen vuoden ajasta, viikonpäivästä (la-su), 
tai eri vuorokauden ajasta (ilta-yö). Talvella on vä-
hemmän tekemistä tai harrastustapahtumia, on 
enemmän yksinäistä aikaa ja itsekseen oloa. Samoin 
yksin vietetyt juhlapyhät (joulu, pääsiäinen) voivat 
olla yksinäisyyden aikaa. 
 
Menetyksistä aiheutuva yksinäisyys  
Tunnetta aiheuttavat  fyysisen toimintakyvyn ja muu  
terveyden heikentyminen, jolloin joutuu toisten 
avun varaan.  Henkinen vireystila hiipuu, kiinnostus 
ihmisiin tai tapahtumiin osallistumiseen vähenee. 
Kodin arjesta ei enää selviydy,  muu tekeminen vä-
henee ja verkostot supistuvat. Lapsilla ja lastenlap-
silla ovat omat menonsa, eikä tavata niin usein kuin 
omainen haluaisi. Syvä yksinäisyyden tunne aikaan-
saa haluttomuutta, voimattomuutta, ei ole aloiteky-
kyä tai voimia tutustua uusiin ihmisiin. Muutoksen 
hyväksyminen vie aikansa. Tilanne synnyttää tur-
vattomuuden tunnetta. Ihmissuhteet vähenevät, ei 
uskalla lähteä yksin ulos, ei tiedä kenen puoleen 
kääntyä apua tarvitessaan. Tulee tunne, ettei ole 
tärkeä yhteiskunnallisesti tai tarpeellinen edes lähei-
silleen eikä ole merkitystä itsellekään. On vaikea 
saada lääkärin aikoja  tai terveydenhuollon apua. 
 
Miten lievitetään yksinäisyyttä?  
Läheiset ja entiset ystävät, muistakaa soitella ja ky-
sellä kuulumiset, kun vanhukset ikääntyvät ja oma-
toimisuus heikkenee. Osallistuminen tai ryhmäta-
paamiset eivät välttämättä toimi. Jos henkilö kuulee 
huonosti tai näkö on heikko, ryhmässä kuuleminen 
vaikeutuu.  
 
Tärkeitä ovat tapaamiset läheisten kanssa kahvi- tai 
ruokahetkissä. Yhteiskunnan taholta pitää saada 
apua tarvitessaan. Kotihoidon käynnit lisäävät tur-
vallisuuden tunnetta. Apukeinoja on, jos niitä halu-
taan käyttää kotona asumisen turvaamiseksi.  
 
Syvä yksinäisyyden tunne altistaa myös monille va-
kaville sairauksille, mm. vastustuskyky heikkenee, se 
on riski sydän- ja verisuonisairauksille, mielenter-
veys- ja muistiongelmat lisääntyvät sekä diabetes 
että päihteiden- ja alkoholin käyttö lisääntyy. 
 
Pitkälle on kysymys asenteista. Ikääntyville tulee 
olla tarjolla kuntoutuspalveluja sekä omatoimisen 
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kuntoutuksen ohjausta että tarvittaessa hoitojakso-
ja. Vanhuutta on arvostettava ja ikäihmiset on näh-
tävä yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä ja voima-
varana eikä niinkään kulueränä, enemmän kunnioi-
tusta ikäihmisiä kohtaan. Ikääntynyt vanhus kaipaa 
toisen ihmisen puhetta, kosketusta ja halaamista 
tervehdykseksi. 
 
Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin minkälainen kuva 
julkisuudessa ja lehtikirjoittelussa annetaan vanhus-
väestöstä. Aikaisempaa vanhusten mediakirjoittelun 
tutkimusta ei ole juurikaan tehty, ja se on painottu-
nut  viranomaistoimiin tai hoitotoimenpiteiden lai-
minlyönteihin. Vanhusväestölle kohdennetuissa leh-
dissä  ovat viime vuosina lisääntyneet haastattelut 
aktiivisesti toimivista, hyvinvoivista vanhuksista, 
myös mainoksissa esillä oleminen on lisääntynyt. 
Erityisesti iäkkäistä naisista kirjoitetaan perinteisiä 

rooleja rikkovina, nuorekkaina ja itsellisinä ihmisinä.  
 
Pelkästään yksinäisyyttä ja sen lisäämiä ongelmia on 
käsitelty vähemmän. Lehdistä rakentuva kuva  
näyttää yksinäisyydenkin myönteisenä, saa itse 
päättää asioistaan, antaa tilaa luovalle toiminnalle, 
taiteelle  ja musiikille tai tulevaisuuden suunnittelul-
le. Yksinäisyys koetaan ikääntymiseen luonnollisesti 
kuuluvana asiana.  
 
Väitöskirjaan haastateltiin myös ”tervaskanto” eli yli 
85-90-vuotiaita yksin eläneitä. Heistä useat kokivat 
yksin elämisen myönteisenä ja miellyttävänä asiana. 
Jos se on oma valinta, saa itse päättää asioistaan, on 
oma rauha tai ei ole muutenkaan kovin puhelias ih-
minen. 

Teksti:Terttu Raitanen 
Tiedotusryhmän jäsen 

Istu ryhdikkäästi.  
 

Kumarru ja kurota  
oikealla kädellä kohti varpaita.  

 
Ojentaudu. 

 
Kurota sitten vasemmalla  

kädellä kohti varpaita. 

Seiso ryhdikkäästi ja ota 
tukea toisella kädelläsi.  

 
Nosta vuoroperään oikea ja 

vasen polvi ylös.  
 

Pidä selkä ja tukijalan polvi 
suorana koko  

harjoituksen ajan. 

Istu ryhdikkäästi. 
 

Ojenna selkä suoraksi ja 
nosta oikeaa kättä  

kohti kattoa. 
 

Tuo käsi takaisin syliin. 
 

Nosta sitten vasen  
käsi kohti kattoa. 

Jumppavinkkejä 

Kiitos jumppamalleillemme Ailille , Annelille ja Ritvalle! 

Tee kutakin liikettä 6-10  toistoa. Tee liikkeet omaan tahtiin ja pidä tarvittaessa taukoja.  
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Yhteinen onni—paras onni 
Onnellisuustutkija, psykologian emeritusprofessori 
Markku Ojanen oli saapunut Lehmusvalkamaan 
pohtimaan kanssamme onnellisena olemisen taitoa 
erityisesti jo eläkeiän saavuttaneille. Ennen hänen 
saapumistaan olimme jo yhdessä pohtineet onnelli-
suuden kysymyksiä: miltä onni tuntuu, milloin olet 
viimeksi ollut onnellinen, mikä estää olemasta on-
nellinen ja pystytkö olemaan onnellinen myös mui-
den onnesta. Yllättävän moni myönsi olleensa juuri 
tänäänkin onnellinen ja osaavansa iloita myös mui-
den onnesta. 
 
Luennoitsijamme on omien sanojensa mukaan varsi-
nainen matkasaarnaaja, joka on pitänyt niin paljon 
luentoja aiheesta, ettei kuulemma kehtaa edes tun-
nustaa, ja lisäksi hän on  kirjoittanut lähes 40 onnel-
lisuutta tavalla tai toisella käsittelevää teosta. Kai-
ken tämän kokemuksen jälkeen hän toteaa tervey-
den olevan kaiken perusta, myös hänelle itselle, kos-
ka vielä jaksaa käydä luennoimassa tärkeäksi koke-
mastaan aiheesta. 
 
Onnea on monenlaista, erään määritelmän mukaan 
on pipana-onnellisuutta, jota esiintyy vain hetkittäin 
ja jonka kaikki tunnistamme ohimeneväksi onnen-
pirskahdukseksi. Tasaista ja jatkuvaa onnentunnetta 
voisi taas vastaavasti nimittää pötkö-
onnellisuudeksi, joka ei varsinaisesti kohota meitä 
pilviin, mutta pitää meidän kohtuullisen tyytyväise-
nä arkenakin. Nykypäivänä niin työ- kuin vapaa-
aikanakin korostetaan positiivisuutta, iloista ilmettä 
on pidettävä, vaikka alakulo tai masennus valtaisi 
mieltä. Osaltaan myös sosiaalinen media on luonut 
paineita korostaa vaikutelmaa onnellisuudesta ja 
menestyksestä. 
 
Rahahan ei tuo onnea, näin yleisesti väitetään. On-
kin tutkittu, että tietyn elintason saavuttamisen jäl-
keen onnellisuus ei enää lisäänny. Vaikka omistaisi 
maita ja mantuja ympäri maailmaa, ihminen voi olla 
vain yhdessä paikassa kerrallaan. Mutta ei rahan 
merkitystä tietenkään voi täysin kumota. Onnelliset 
ihmiset tienaavat paremmin ja tämän myötä he ovat 
yleensä terveempiä, pitkäikäisempiä, tekevät vä-
hemmän rikoksia ja ovat parisuhteessa, keskimää-
rin. 
 
Ennen kaikki oli paremmin, vanhat hyvät ajat eivät 
koskaan palaa. Näinhän usein kuulee sanottavan, 
mutta tosiasiat puhuvat kyllä tätä väittämää vas-
taan. Itseasiassa maailma on mennyt monessa asias-

sa huomattavasti parempaan suuntaan. Tässä 
väittämässä törmäämmekin siihen tosiasiaan, että 
tieto lisää tuskaa. Olemme koko ajan tiedotusväli-
neiden uhreina kuulemassa kaikista mahdollisista 
katastrofeista maailmassa ja luomme siitä sitten 
negatiivisen kuvan nykyajastamme. Emme saisi näi-
den uutisten lamaannuttaa meitä, vaan uskoa tule-
vaisuuteen on luotava ennen kaikkea jälkeläisiämme 
ajatellen. 

"Suomen kansa on maailman onnellisin" on väittä-
mä, joka järkyttää meitä. Riittää kun katselemme 
ympärillemme kaduilla, joissa vastaantulevaa ihmis-
massaa ei voi kovin onnellisen näköisiksi sanoa.  Tuo 
niin sanottu onnellisuusmittari tosin perustuu pitkäl-
ti myös yhteiskuntamme rakenteisiin; terveydenhoi-
toon,  tasa-arvoon, koulutukseen ja vaikkapa sanan-
vapauteen.  Voimmekin määritellä onnellisuuden 
lähinnä siedettäväksi olotilaksi, jota tosin uhkaavat 
monet onnellisuusvarkaat: sairaudet, köyhyys, me-
netykset, yksinäisyys, kanssaihmisten käyttäytymi-
nen ja jopa omat sokeat pisteemme, jotka saavat 
aikaan vahinkoa itsellemme. 
 
Yksilökeskeinen kulttuurimme korostaa yksin pärjää-
mistä eikä yhteisöllisyys ole enää itsestäänselvyys. 
Ihmisen perustarpeisiin kuuluu tunne kuulua johon-
kin, ja kun se puuttuu seurauksena on yksinäisyys 
monen vanhan, mutta myös nuorenkin kohdalla. 
Tämä ulkopuolisuuden tunne  voi sairastuttaa niin 
kehon kuin mielenkin. Meidän olisi enemmän kiinni-
tettävä huomiotamme kanssaeläjiimme, otettava 
huomioon toistemme tunteet, ystävällinen kohte-
lua, jopa hymy voi pelastaa monen päivän. Olemme 
vastuussa muistakin.  
 
Yleisesti voi todeta naisten olevan lievästi plussan 
puolessa onnellisuudessa. Tämä johtunee paljolti  
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Sairaalaklovnit kaikkien iloksi 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n Tukiystävätoiminta 
on maksutonta ystävätoimintaa yksinäisille, yksin 
asuville yli 70 –vuotiaille vanhuksille.  
 
Vapaaehtoiset eivät tee ammattilaisille kuuluvia 
tehtäviä ja he toimivat tavallisen ihmisen tiedoin ja 
taidon, joten toimintaan emme voi ottaa henkilöitä 
jotka tarvitsevat ammattilaisen apua muisti-, päihde
– tai mielenterveyssyistä. 
 
LISÄTIETOJA / kysy ystävää: 
 puh. 045 613 8839  
 www.vanhustuki.fi 

 Tukiystävä käy joka toinen viikko, on juttukave-
ri, tukena ulkoilussa ja apuna asioinnissa. 
  

 Puhelinystävä soittaa sopimuksen mukaisesti 2-
4 kertaa kuukaudessa ja juttelee arjen asioista ja 
vaikka muistelee menneitä. 
 
Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja 
terveysministeriön avustuskes-
kus STEA ja on siksi vanhukselle 
maksutonta. 

 
Kävin syksyllä vuositarkastuksessa TYKSssä. Istuskelin vähän pelok-
kaana odotustilassa muiden aikuisten kera. 
 
Yllättäen odotustilaan ilmestyi kaksi iloista, ihanaa klovnia! Puheli-
aana kyselin heiltä mihin he ovat menossa. Klovnit kertoivat tule-
vansa lastenosastolta ja menossa paussille. Mutta halusivat kuiten-
kin jäädä juttelemaan kanssani. 
 
Keskustellessa selvisi, että he toimivat sairaalassa meidän kaikkien 
iloksi, ei vain lasten. Pientä iloa ja hymyä nousikin odotustilassa 
kaikkien kasvoille, kun nämä kaksi siellä olivat reilun viiden minuu-
tin ajan. Minut tapaaminen rentoutti ja pelkoni tutkimuksiin me-
nosta ja tulosten kuulemisesta hälveni. 
 
Klovnit tekevät hyvää työtä sairaalassa ja ovat iloksi meille kaikille! 

 
Teksti ja kuva: Marja Lumio 

Yhdistyksen bingoemäntä 

Vapaaehtoinen ystäväksi 

naisten laajemmista ja läheisimmistä ystävyyssuh-
teista. Onnellisuus on kuitenkin aika tasa-arvoista, 
eikä siihen suuremmin vaikuta ihmisen ikä eikä va-
rallisuus. 
 
Ikääntyessä osaamme suhteuttaa jo onnen vaati-
muksetkin ja meillä on sopeutumiskykyä vaikeisiin-
kin tilanteisiin. Stoalainen mielentyyneys on valttia. 
Voimme todeta, että vaikeata on ollut, mutta sel-
vitty on kuitenkin. Vanhojen ikävien asioiden muis-
telu ja tulevien uhkien ounastelu on turhaa, meillä 

on vain tämä hetki tässä. Huumoriakaan ei saa 
unohtaa, se kantaa monesti arjen vaikeuksien yli.  
Usein riittää, että on edes vähän onnellinen, ei liikaa 
kannata vaatia elämältä. 
 
"Kel onni on, se onnen näyttäköön ja yhdess' on-
nest' nauttikoon" näin Ojanen lopuksi siteeraa omin 
sanoin mukaellen Leinon kuuluisaa lausahdusta. 
 

Teksti: Maarit Rintala 
tiedotusryhmä 

Yhdistyksen maksuton bingo joka toinen maanantai yhdistyksen toimistolla! 
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Katse jalkoihin 
Sirpa Siekkeli oli yhdistyksen toimistolla pitämässä 
Olohuoneen tietoiskua ikäihmisten jalkojenhoidos-
ta. Hän toimii Jalkahoitola Kinttupisteessä, joka on 
jalkojenhoidon erikoisliike ja hoitola.  
 
Emme usein tule ajatelleeksikaan, kuinka tärkeitä 
nuo jalkamme meille ovat. Vasta kun alkaa ongelmia 
ilmaantua käännämme katseemme alaspäin meitä 
eteenpäin ja pystyssä pitäviin jalkoihimme. Jalkojen 
kunnossa pitäminen on perusta arkemme sujumisel-
le. Turvallinen ja kivuton liikkuminen vaikuttaa posi-
tiivisesti elämän laatuumme. 
 
Ikääntyminen vaikuttaa monella tavalla myös jalkoi-
hin. Ihon elastisuus ja kehon vesipitoisuus vähene-
vät, iho kuivuu ja rypistyy. Ääreisverenkierto heiken-
tyy, iho ohenee ja muuttuu silkkipaperimaiseksi. 
Ihonalainen rasvakerros, kuten jalkapohjien rasva-
patja kovettuu, katoaa tai siirtyy pois paikoiltaan. 
Tällöin iho menee herkästi rikki, känsiä ja haavaumia 
ilmaantuu ja kävely on kivuliasta. 
 
Myös kynnet paksuuntuvat usein toistuvan trauman 
tai kynsisienen vuoksi. Torakynsi kasvaa sarvimaises-
ti kääntyen väärään suuntaan.  Sisään kasvava kynsi 
tai kynsivallin tulehdus aiheuttavat kipua ja saatta-
vat johtaa jopa varpaan kuolioon. Kynsiä voi olla 
vaikea lyhentää itse, ne ovat kipeitä, kengät tuntu-
vat ahtailta ja kynnet koetaan yksinkertaisesti ru-
miksi. 
 
Ikääntyessä voimistuvat myös jo nuoruudesta asti 
ilmenneet jalkojen virheasennot. Ne vaikuttavat ta-
sapainoon ja kävelyyn ja jopa erilaiset selkä- ja nis-
kakivut voivat alun perin olla lähtöisin jalkojen vir-
heasennoista. Koko keho siis kärsii vääristä askelluk-
sista.  

Varpailla on merkittävä rooli pystyasennon hallin-
nassa. Virheasennot jäykistyvät ja on vaikeaa löytää 
sopivia kenkiä.  Myös vasaravarpaat ja vaivaisenluut 
aiheuttavat kipuja. Seurauksena liikunta vähenee ja 
lihakset heikkenevät. Tasapaino horjuu ja kaatumi-
sen riski kasvaa. 
 
Jalkoja kannattaa hoitaa itsekin. Päivittäinen pesu ja 
kevyt kuivaus myös varpaiden väleistä. Säännöllinen 
rasvaus pitää ihon joustavana ja pehmeänä. Terve 
iho on paras suoja tulehduksia vastaan. Kynnet lei-
kataan suoraan varpaiden päiden muotoisesti kul-
mia kadottamatta. Jalkojen omahoidon mittarina 
käytetään kynsien leikkaamista. 
 
Myös erilaisia apuvälineitä löytyy keventämään as-
kellusta tai suojaamaan hankaumilta. Sukkien merki-
tys kasvaa, sillä ne toimivat kitkanpoistajana ja läm-
mikkeenä.  Sopiva sukkamateriaali on hengittävää, 
täyttä puuvillaa ei suositella. Erilaisia pohjallisia on 
kehitetty vaimentamaan iskuja. Myös yksilöllisesti 
valmistetut pohjalliset ovat nykyisin suosittuja.  
 
Kenkien on joka tapauksessa oltava tukevat ja sopi-
van lestiset, puristamattomat. Lihasvoimaa voi yllä-
pitää moninaisilla harjoitteilla, kotona paljain jaloin 
ja maastossa sopivilla jalkineilla kävelyä suositel-
laan. 
 
Jalkahoito kuuluu ammattilaiselle, jos kynsien leik-
kuu ei onnistu tai jaloissa tuntuu kipua esimerkiksi 
känsien, kovettumien tai syylien takia. 
 

Teksti: Maarit Rintala 
tiedotusryhmän jäsen  

Kuvat: Pixabay 

Kokeilepa saatko varpaasi liikkeelle! 

Onnistuuko varpaiden haritus? 
 Saatko nostettua isovarpaan irti lattiasta? 
  Entä menevätkö kaikki varpaasi kippuraan? 
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Viesti kulkee – asiakasraati Tyksin kehittäjänä 
Kuka omistaa ihmisen sairauden, kuka hänen hoito-
prosessinsa? Ilmeisin vastaus on sairastava ihminen 
itse, ja näin sen tulisikin olla. Mutta näkyykö se ter-
veydenhoidossa? Aina ei näy. Pahimmillaan hoito 
pyörii lääkäreiden, hoitajien ja taudin ympärillä, sai-
ras ihminen itse on jossain sivussa. Perinteisesti ter-
veydenhoidon ytimessä onkin ollut henkilökunta. He 
pyörittävät palettia, johon kuuluu tutkimusten te-
koa, monituisia kirjaamisia, hoitotoimenpiteitä ja 
joskus jopa potilaan kanssa keskustelemista. Meistä 
jokainen voi ja meidän tulee mahdollisuuksien mu-
kaan olla oman terveytemme asiantuntija.  Tyks tie-
dostaa tämän, ja on ottanut kehittämistavoitteek-
seen asiakaskokemuksen huomioimisen. Yksi erin-
omainen väylä tavoitteen tueksi on asiakasraati. 
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin asiakasraadin 
tehtävänä on tuoda asiakkaan näkökulma sairaan-
hoitopiirin toimintaan. Me raatilaiset emme ole ter-
veydenhoidon ammattilaisia, vaan asiantuntemuk-
semme koostuu erilaisista kokemuksista Tyksin pal-
velujen käyttäjinä ja omaisina. Pääsinpä mukaan 
minäkin, vaikkei minulla tai läheisilläni ollut erityi-
semmin kokemusta terveydenhoidon asiakkuudes-
ta. Erikoissairaanhoitoa on kehitetty ja kehitetään – 
erittäin hyvästä syystä – lääketieteellinen asiantun-
temus etunenässä, jolloin asiakas ja hänen koke-
muksensa helposti unohtuu. Siksi raatimme työ on 
tärkeää: sairaala on olemassa potilaita varten, ja 
varsinaisen hoidon lisäksi tärkeää on ainakin ystäväl-
linen kohtelu, selkeä tiedottaminen ja mahdollisim-
man vähäinen odottaminen. 
 
Aloitimme syksyllä 2015 ja ensi tehtävänämme piirin 
johto pyysi meitä määrittelemään hyvän asiakaspal-
velun kriteerit potilaan näkökulmasta. Päädyimme 
tiiviiseen ”huoneentauluun”, jossa katsomme onnis-
tuneen asiakaspalvelun koostuvan kolmen tekijän 
yhteisvaikutuksesta. Nämä ovat henkilökunta, asia-
kas ja ympäristö. Henkilökunnalta odotamme muun 
muassa tervehtimistä, ystävällisyyttä ja ajan anta-
mista potilaan kysymyksille. Ympäristön tulee olla 
tarkoituksenmukainen, siisti ja esteetön, ja paikalle 
on helppo löytää opasteiden avulla. Halusimme ko-
rostaa myös sitä, että jos potilaalle annetaan lisää 
arvoa ja valtaa, silloin hänen vastuunsakin lisääntyy: 
”Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa”. Potilaalta 
edellytetään muun muassa asiallista käytöstä, rehel-
lisyyttä ja hoitoon sitoutumista. 
 
Palvelukriteeristön laatimisen lisäksi olemme vierail-

leet lukuisilla osastoilla ja klinikoilla jättäen aina jäl-
keemme kirjallisen raportin, jossa on listattu risut, 
ruusut ja kehitysehdotukset. Suurelta osin ne peilaa-
vat laatimiemme kriteerien painotuksia. Eniten mie-
lipiteitä ja kehitysideoita ovat kirvoittaneet opasteet 
sekä muu ohjeistus (tai niiden puute). Olemme sy-
ventyneet esimerkiksi T3-sairaalan rakentamiseen, 
potilasruokailuun, järjestöjen rooliin ja potilaiden 
tietosuojaan. Olemmepa saaneet tutustua sairaan-
hoitopiirin strategiaankin ja kommentoida sitä. 
 
Vuosi sitten aloitimme työskentelyn pienryhmissä, 
joissa mukana on myös kokemusasiantuntijoita, jot-
ka muun muassa tarjoavat vertaistukea Tyksin poti-
laille. Näin pääsemme pureutumaan syvemmin mie-
lenkiintoisiin ja tärkeisiin aiheisiin, kuten psykiatri-
sen sairaalan suunnitteluun, potilaspalautteiden 
sisältöön ja Tyksin opasteiden yhtenäisyyteen. Meil-
lä on myös aloitekanava, jonka kautta kuka tahansa 
voi ehdottaa, mihin meidän tulisi ottaa kantaa. Tänä 
vuonna otimmekin käyttöön tunnuslauseen ”Viesti 
kulkee” – asiakkaalta Tyksille, Tyksiltä asiakkaalle. 
 
Raadilla ei ole määriteltyä toimikautta, vaan jokai-
nen jäsen toimii niin kauan kuin kiinnostusta ja voi-
mia riittää. Parasta on se, että meillä on päällä jatku-
va rekrytointi, sillä ihmisiä jää aina silloin tällöin toi-
minnasta pois. Jos et ole terveydenhoidon asiantun-
tija, mutta sinulla on kokemusta erikoissairaanhoi-
dosta potilaana tai läheisenä, tai muuten koet pysty-
väsi kehittämään Tyksiä entistä paremmaksi ja asia-
kasystävällisemmäksi, ota yhteyttä sihteeriimme. 
 

Teksti: Daniel Telén, yhdistystyöntekijä 

V-S sairaanhoitopiirin asiakasraati 
- Tuo asiakasnäkökulmaa Tyksin toiminnan suun-
nitteluun ja kehittämiseen. 
- Antaa palautetta, osallistuu kehittämistilai-
suuksiin, käy keskusteluja Tyksin henkilökunnan 
kanssa ja tekee tutustumiskäyntejä osastoille ja 
poliklinikoille. 
- Ottaa vastaa kansalaisten ehdotuksia asioista, 
joihin tulisi ottaa kantaa. 
Raadin puheenjohtaja: hallintoylijohtaja Wiveka 
Kauppila. 
Sihteeri: Suunnittelija Minna Pohjola, puh. 046 
922 0550, sähköposti: min-
na.johanna.pohjola@tyks.fi  
Raati Internetissä: tyks.fi –>Potilaille ja läheisille 
–> asiakasraati ja kokemusasiantuntijat 



12 

 

Raikasta ulkoilmaa, yhdessäoloa ja liikunnan iloa! 

Järjestimme yhteistyössä Turun kaupungin liikun-
tapalveluiden, lääkinnällisen kuntoutuksen ja koti-
hoidon kanssa iäkkäiden liikuntapäivän Kupittaalla 
syyskuun lopulla. Tilaisuus oli kaikille avoin ja mak-
suton. Kotihoidon asiakkaat saapuivat paikalle kau-
pungin järjestämien ja Partioaitan rahoittamin kyy-
dein. 
 
Paikalle saapunut väki sai osallistua haluamaansa 
tahtiin eri toimintapisteille. Vapaaehtoisiamme ja 
työtekijöitä oli vetämässä kävelykierroksia ja bin-
goa, jossa tarkkailtiin luontoa. Iloisia huudahduksia 
kuului, kun joku huomasi oravan tai toinen havaitsi 
sammalta. Kävelyn lomassa muisteltiin myös sitä, miltä 
puisto ennen on näyttänyt, mitä vanhasta on jäljellä ja 
mitä uutta puistoon on viime kerran jälkeen tullut. Aika 
moni osallistuja havahtui siihen, kuinka hieno puisto 
meillä olisi tarjolla keskellä kaupunkia nautittavaksi.  
 
Pelikerhon Anne tutustutti osallistujia mölkyn saloihin. 
Monille peli oli tuttu, mutta heitto saattoi olla vähän 
ruosteessa. Kilpailuviettisimmät kävivät useampaan 
kertaa kokeilemassa puupölkkyen kaatoa. Jokunen sa-
noi kaivavansa varastosta pelin esiin, niin 
mukava peli on kyseessä. 
 
Fysioterapiaopiskelijamme Annukka haastoi 
osallistujia tuolijumppaamaan. Kun jumppa 
oli tehtynä, mukaan sai hyvän olon lisäksi 
kirjalliset jumppaohjeet—jos vaikka kotona-
kin tulisi jumpattua. 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen ja liikuntapalve-
luiden henkilökunta haastoi iäkkäitä kokeile-
maan tasapainorataa. Piti pujotella, pysyä 
pystytyssä tasapainotyynyillä, säilyttää tasa-
paino hernepusseja heitellessä,… Mukavan 
haasteellisia tehtäviä olivat keksineet! Onneksi tuki 
ja turva oli tarvittaessa lähellä. 
 
Kotihoidon asiakkaita hellittiin yhteisellä kahvilla. 
Vapaaehtoisemme Liisa yhdessä Marin kanssa hoi-
tivat tarjoilut. Kahvin lomassa moni huokaili, kuin-
ka mukava aamupäivä olikaan ollut. Viime kerran 
ulkoilusta oli aikaa—ja kuinka virkistävää olikaan 
päästä ulos. Ja miten mukavaa istua porukalla kah-
villa, muiden joukossa pitkästä aikaa. 
 
Kiitos osallistujille, vapaaehtoisille ja yhteistyökumppa-
neille, teitte tapahtumasta täydellisen 

Teksti: Nina Karuneva, toiminnanjohtaja  
Kuvat: Daniel Telén, yhdistystyöntekijä ja  

Laura Väihkönen, suunnittelija 
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Tukiystävätoiminnan Päivit 

Päivi A. ja M. innostuivat toiminnasta nähtyään ke-
väällä Turun Sanomissa olleen jutun ulkoiluystävyy-
destä. He tulivat Tukiystävätoimintaan mukaan tou-
kokuussa 2019. Päivi M. olikin jo aiemmin miettinyt, 
että jotain tekemistä pitäisi keksiä. Päivi R. on ollut 
toiminnassa mukana jo kolme vuotta. Hän on aina 
pitänyt ihmisten lähellä olemisesta sekä heidän 
auttamisestaan. Pitkällisen pohdinnan jälkeen hän 
päätyi vapaaehtoistoiminnassa ikäihmisten pariin, 
vaikka mietti myös lasten parissa tehtävää vapaaeh-
toistoimintaa. Työura oli kuitenkin tehty lasten pa-
rissa ja omassa tuttavapiirissään hän oli havainnut 
yksinäisyyttä. Ainoa asia mitä Päivi M. harmittelee, 
on se, ettei tullut toimintaamme mukaan jo aiem-
min. Päivi E. on kokenein Tukiystävätoiminnassa, 
sillä hän on ollut mukana vuodesta 2015 asti. 
  
Osalle toiminta on tuonut yllätyksiä. Päivi M:n on 
yllättänyt se, miten teräväpäinen ja itsenäinen hä-
nen tuettavansa on. Hän auttaakin tuettavaansa 
lähinnä liikkumisessa ollen tukena ja turvana siinä. 
Päivi R:lle suurimpana yllätyksenä tuli se, miten pal-
jon yksinäisiä ihmisiä on meidän toiminnassa saatik-
ka sitten kaikki muut yksinäiset, jotka eivät kuulu 
meidän toimintamme kohderyhmään. Yhdistyksen 
toiminnan suhteen Päivi R. taas yllättyi siitä, miten 
paljon toimintaa on ryhmien, tilaisuuksien ja tapah-
tumien muodossa. Päivi E:n yllätti se, miten hyvää 
huolta vapaaehtoisista pidetään. Päivi A:lla on pal-
jon kokemusta ikäihmisten kanssa toimimisesta, 
joten hänelle toiminta on ollut sellaista kuin on 
odottanutkin. 
  
Tukiystävätoiminnassa parasta on Päivien mukaan 
moni asia: se, kun huomaa, miten tyytyväinen tu-
ettava on tukiystävän käynneistä. Tyytyväisyyden 

huomaa kiitoksista, mutta myös eleistä ja ilmeistä 
sekä siitä, kun huomaa, miten tuettava odottaa tu-
kiystävän käyntiä. Myös se, että voi olla oma itsensä 
ja ojentaa auttavan kätensä sekä olla läsnä toiselle 
on tukiystävänä toimimisen parhaita asioita. Toimin-
nasta saa myös itselle hyvää mieltä sekä kokemus-
peräistä tietoa, etenkin silloin, kun tuettava on sel-
keästi iäkkäämpi kuin itse on. Ystävätapaamisten 
vuoksi tietää mihin kuuluu, eli yksi parhaista asioista 
on myös se, että pääsee tapaamaan vertaisia. 
  
Päivit kuvailevat itseään ”hyväsydämiseksi höpsök-
si”, ”varmaan ihan hyväksi tyypiksi”, ”jokapaikan 
höyläksi” ja ”ihmiseksi, joka tulee kaikkien kanssa 
hyvin toimeen”. 
  
Mistä Päivien nimet sitten ovat peräisin ja miten 
heitä on niin monta Tukiystävätoiminnassa mukana? 
Osa Päiveistä tiesi, mistä heidän nimensä on peräi-
sin. Päivi R. on saanut nimensä erään Päivikin nimen 
kautta, sillä hänen äitinsä oli säännöllisesti tekemi-
sissä Päivikin kanssa, minkä vuoksi äiti mietti Päivi-
nimeä lapselleen. Terveyssisar piti nimeä hienona ja 
se annettiin, vaikkei Päivi R.:n isä siitä niin innostu-
nutkaan. Päivi A.:n ja E.:n nimet taas ovat päättä-
neet vanhemmat yhdessä. Päivi A:n kohdalla nimi 
on hänen syntyessään ollut suosittu, mutta Päivi E.:n 
kohdalla nimi on ollut todennäköisesti vielä varsin 
harvinainen, sillä se lisättiin kalenteriin vasta myö-
hemmin. Se, miksi meillä on niin monta Päiviä, on 
varmaankin sattuman kauppaa, mutta siitä huoli-
matta on hienoa, että he ovat toiminnassamme mu-
kana. 
 

Teksti: Laura Väihkönen 
Tukiystävätoiminnan suunnittelija 

Muistatteko vielä, kun elokuun lehdessä kerroimme Tukiystävätoiminnan vapaaehtoisen yleisimmän  
nimen olevan Päivi? Tässä lehdessä esittelemme kaikki neljä Päiviä, jotka olivat tuolloin Tukiystävätoimin-
nassa mukana. Kolme heistä toimii edelleen tukiystävinä ja yksi heistä on vaihtanut kesän ulkoiluystävyy-
den kuntoilukummina toimimiseen.  
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Viihdekonserttitunnelmia 
 
Lokakuun viimeisenä sunnuntaina järjestimme yhdistyksen varainkeruutilaisuutena viihdekonsertin. Solis-
teiksi saimme Arto Nuotion ja Lea Lavenin. Heitä oli säestämässä Jarkko Salmi ja basistina Arja Pirttinen. 
Upeat esiintyjät vetivät salin täyteen kuulijoita nauttimaa musiikista. Tilaisuuden avasi kunniajäsenemme 
Ritva Ilmanen ja ohjelman takana oli tilaisuuden juontaja Katri Lahtivuori. 
 
Tiesitkö muuten, että Arto Nuotio on soittanut Finlanders-orkesterissakin tai että Lea Laven valittiin vuo-
den 1991 Unikeoksi Naantalissa? 
 

Kiitos mukana olleille! Ja tervetuloa seuraavaan konserttiimme sunnuntaina 22.3. kello 15. 

Lähde muiden yhdistyksen jäsenten kanssa  
tiistaina 28.1. kello 13  
elokuviin elokuvateatteri Dianaan  
(Humalistonkatu 3b,Turku). 
 
Luvassa on täydellinen kattaus Downton Abbeyn loistoa!  
Elokuvassa kartano saa kuninkaallisia vieraita, ja tapahtuman valmistelut panevat talon väen koetukselle. 
Elokuvan on käsikirjoittanut sarjan luoja Julian Fellowes, rooleissa näyttelevät TV-sarjasta tutut näyttelijät. 
 
Varaa paikkasi 14.1. mennessä (paikkoja rajoitetusti. Jäsenmaksu tulee olla suoritettuna ennen paikan-
varausta. 
 
Elokuvan hinta 10 € jäseneltä. Varaus on sitova, kun maksu on maksettu 21.1. mennessä joko Turun Seu-
dun Vanhustuki ry:n tilille FI294309 2220 1223 25, viestiksi leffa ja osallistujan nimi  tai käteisellä tilai-
suuksissa ja toimistolla, missä myös korttimaksu on mahdollinen. 
 
Elokuviin sinut vastaanottavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Maarit Kulmala ja jäsen Raili Koski. 

Elokuvailtapäivä yhdistyksen jäsenille 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Unikeonp%C3%A4iv%C3%A4_(Naantali)
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Ratkaisu sivulla 25. 
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Yhdistyksen perustajajäsen 90 vuotta 

Pulma 

Kuinka monta  
suorakulmiota  

kuvassa on? 

Yhdistyksemme perustajajäseniin ja konkareihin kuuluva Aili Sjöroos täyttää nyt joulukuussa tasavuosia. 
Hän on syntynyt Salon Kiikalassa v.1929 maalaistalon neljän lapsen sisarusparveen. Aili avioitui saman 
kylän maalaistalon isännän kanssa ja perhe, pojan täytettyä yhdeksän vuotta, muutti Turkuun Eerikinka-
dulle v.1963. Turussa Aili hakeutui töihin Osuuspankkiin aamusiivoojaksi ja emännän apulaiseksi. 
- Työhön piti mennä jo kuudeksi, jotta kaikki oli valmiina ennen kuin henkilökunta tuli työvuoroonsa, Aili 
muistelee.  
Myöhemmin hän pääsi koulutuksen jälkeen laitosapulaiseksi Luolavuoren vanhainkotiin. Siellä hän tunsi 
olevansa juuri oikeanlaisessa haaveilemassaan työssä. Jo lapsena hän oli viihtynyt vanhusten seurassa. 
Kun yhdistystämme oltiin perustamassa, oli Aili tässä mukana. Vuosia hän hoiti kahvituksia ja vastasi lei-
vonnaisista ja muusta tarjottavasta.  
- Tilaisuuksissa naisyhtye Horsmat esitti musiikkia, Markku Heikkilä juonsi tai esitti sketsejä. Ritva Ilmasen 
johdolla Marimba- ryhmä lauloi ja esiintyi monella tavalla Ikäystävät-tilaisuuksissa kerran kuukaudessa, 
Aili kertoo. 
Aili muutti asumaan palvelutalo Ruusuun sen valmistuttua, ja on asunut siellä kohta 20 vuotta. Hänellä on 
siellä paljon ystäviä, joita tapaa päivittäin. Hänellä on mielestään ollut hyvä elämä; ei tarvitse lääkkeitä, 
kuulee, näkee ja jalat toimivat.  
- Niin kauan ei ole mitään hätää, kun järki pysyy päässä ja pää toimii, sanoo Aili. 
Pojan lapset pitävät mummosta hyvää huolta;  soittelevat tai vievät ulos syömään. Heidän kanssaan viete-
tään myös nämä 90-v. syntymäpäivä-juhlat.  
Aili on nimetty vuonna 2014 yhdistyksemme kunniajäseneksi  ja saanut v. 2012  vuoden vanhusteko pal-
kinnon. Hän oli myös Lucia-mummo ehdokkaana Anneli Virran kanssa, jonka tuolijumppaan hän on sään-
nöllisesti osallistunut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teksti: Terttu Raitanen, tiedotusryhmän jäsen 
  

Oletko kuullut biopankista?  
 

Tule Olohuoneelle ma 13.1.  
kello 13 yhdistyksen toimistolle 

ottamaan selvää, mikä bio-
pankki on, mitä biopankkiin tal-
letetaan, missä ja miten se toi-
mii tai voisitko itse olla mukana 

biopankkitoiminnassa?  

Kunnioitettavat, lämpimät  
syntymäpäiväonnittelut,  

Aili! 
 

”Kevyt on askel ja iloinen mieli,  
eivät ne mitään vuosista kieli.” 

 
 

 

Pulman ratkaisu sivulla 25. 
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Niksinurkka: silitysvinkkejä 
 
Matkalla voit vaatteita laukuista purkaessa havaita 
niiden rypistyneen, eikä silittäminen ole mahdollis-
ta. Ripusta ne vaatepuuhun lavuaarin tai ammeen 
yläpuolelle ja laske ammeeseen tai altaaseen kuu-
maa vettä. Höyry silittää isoimmat rypyt. 
 
Villa, silkki ja viskoosi eivät salli silittämistä perintei-
sellä tavalla. Laita silityslaudalle pala foliota, aseta 
vaate sen päälle, pidä raudan höyrytysnappi pojassa 
ja liikuttele sitä 5-10 cm:n etäisyydellä vaatteen pin-
nasta. Vesihöyry ja folio auttavat vaatetta siliämään. 
Paidan kaulukset tai nappirivien välit voit helpoim-
min silittää hiusten oikomisraudalla. 
 
Housujen tai hameiden laskokset saat terävämmiksi, 
kun suihkutat niitä kevyesti ennen silittämistä seok-
sella, jossa on yhtä paljon väkiviinaetikkaa ja vettä. 
Voit levittää ruskean voimapaperin liuoksella kostu-
tetun kohdan päälle ja silittää paperin päältä. 

Jos kuuma rauta on 
polttanut ruskean 
jäljen vaatteeseen, 
kostuta kohta ja 
levitä sille hieman 
maissijauhoja. Jätä 
jauhot kuivumaan ja 
harjaa pois. Jälki 
häviää maissin mukana. 
 
Silitysraudan pohjan saat puhtaaksi kuumentamalla 
seosta, jossa on yhtä paljon väkiviinaetikkaa ja suo-
laa. Kasta riepu seokseen ja hankaa raudan pohjaa.  
Pyyhi vielä kuivalla liinalla puhtaaksi. Silitysrauta 
kannattaa puhdistaa säännöllisesti, ettei pohjaan 
tartu tärkistä ja muusta töhnästä tahroja. Jos su-
jautat alumiinifoliota silityslaudan suojakankaan 
alle, työ nopeutuu kun folio heijastaa lämmön takai-
sin. 

Teksti: Terttu Raitanen 
Tiedotusryhmän jäsen 

Seniori kuntosalille? 
Turussa on monia mahdollisuuksia liikkumiseen. On monipuolista maisemaa omatoimiseen aktiivisuuteen, 
eri seurojen sekä yksityisten yrittäjien järjestämää monenmuotoista toimintaa eri kokoisissa ryhmissä. Ja 
tietenkin nuo ”punttisalit”, sekä ohjatut että omatoimiset, sisä- tai ulkotiloissa. Liikaa mahdollisuuksia, vai? 
 
Annanpa hyvän vihjeen: Ruusukorttelissa on pieni, kompakti punttisali, juuri meille senioreille, yli 60-
vuotiaille suunniteltu, kaikki tarpeelliset vempeleet sisältävä kuntosali keskellä kaupunkia hyvien yhteyk-
sien ja muiden palveluiden äärellä. Siis sinne..... Hups, ihan kylmiltään saliin ei pääsekään, on käytävä kun-
tosaliperehdytys: neljästi tunnin kerrallaan kestävä opastus vehkeiden käyttöön. Ja todella ihan tarpee-
seen! Perehdytykseen voi joutua jonottamaan, siihen otetaan vain muutama aikuinen kerrallaan ja opiske-
lukertoja on kahden perättäisen viikon maanantaina ja keskiviikkona klo 9 – 10. 
 
Ohjaajan lempeässä ohjauksessa perehdytään vuorollaan jokaisen laitteen säätöihin, eli opitaan miten 
paljon itse sillä hetkellä jaksaa ottaa vastusta, kiloissa laskettuna, kussakin laitteessa. On hyvä aloittaa vä-
hemmästä rasituksesta ja vähitellen, kunnon kohentuessa, lisätä kilomääriä. Kuulostaa monimutkaiselta? 
Ei se sitä ole, ohjaajan kanssa käydään läpi jokaisen laitteen käyttö ja säädöt, itselle sopivat, ja miten niitä 
sitten kunnon mukaan muutetaan. Omat tiedot kirjataan ylös ja kuntoilija saa paperin mukaansa. Niitä on 
sitten mukavaa omatoimisesti parantaa ajan kanssa. Omassa oppimisryhmässäni meitä oli vain kaksi opis-
kelijaa plus opettaja, suloinen nuori nainen. Ja hauskaa oli, opittiin vempeleiden käytön lisäksi lämmittelyt, 
venyttelyt, juomisen tärkeys ym. 
 
Tämän maksuttoman kurssin käynyt saa lunastaa 10 kerran kuntosalikortin Ruusukorttelin neuvonnasta 
hintaan 12 euroa, 10 senttiä. Se tuskin kaataa kenenkään taloutta, ainakaan siitä saatavaan hyötyyn ver-
rattuna. Perehdytyksen jälkeen voi tulla harjoittelemaan kuntosalin aukioloaikoina, kortti leimataan neu-
vonnassa. 
 
Nähdään Ruusukorttelin punttisalilla – eikö vaan? 

Teksti: Päivi Eskola 
Tiedotusryhmän jäsen 

Kuva:Pixabay 

Vinkkejä liikuntaan Olohuoneen tietoiskussa ma 23.3. kello 13! 
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Kasvoni saattavatkin näyttää tutuilta joillekin teille lukijoille. Hieman muutosta ulko-
näköön on tullut näiden silmälasien myötä, optikko kun määräsi ne hajataittoon. La-
seista onkin suuri apu uudessa työssäni Tukiystävätoiminnan ohjaajana, koska moder-
nin toimiston tavoin mekin olemme siirtäneet suurimman osan paperitöistämme säh-
köiseen muotoon. Ja näiden rillien avulla ruudun tihrustaminen helpottuu. 
 
 Nimeltäni olen siis Vera ja ammatiltani sosionomi. Ennen sosionomiksi valmistumista 
työskentelin lähihoitajana niin hoivakodeissa kuin kotihoidossakin.  Opintojeni aikana 
olin harjoittelussa Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä elokuusta lokakuuhun vuonna 
2018. Tein samalla opinnäytetyötä ”Omaisten kokemuksia Tukiystävätoiminnasta”. 

Joku voi muistaa minut myös vuodenvaihteen tienoilta, toimin silloin tukiystävätoiminnan ohjaajan sijaise-
na. 
 
Hyppään innolla mukaan Vanhustuen työporukkaan. Työ on mielenkiintoista ja sopivan haastavaa, mutta 
eritoten todella palkitsevaa. Vanhustyö on minulle luontevaa, olen aina viihtynyt vanhempien ihmisten 
seurassa kuunnellen heidän elämäntarinoitaan. Haluan antaa oman panokseni yksinäisyyden lievittämi-
seen ja osallisuuden lisäämiseen antamalla tukea ja ohjausta sekä kotona asuville Tukiystävätoiminnan 
tuettaville että yhdistyksen tärkeälle voimavaralle, vapaaehtoisille. 
 
Moikataan kun tavataan, niin toimistolla, kotikäynneillä tai yhdistyksen erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtu-
missa! 

Vera Holm 

Uudet työntekijät toimistolla 

Olen tuore kasvo Vanhustuen toiminnassa, joten jos emme ole tavanneet, niin ny-
käise rohkeasti hihasta ja käy juttusille. Ristimänimeni lisäksi vastaan ”Pyry” ni-
meen, jota käytämme myös toimistolla, koska meitä on kaksi Ninaa. Pyry on lyhen-
nys aikanaan saadusta lempinimestä Pyryharakka.   
 
Iloisen odottavalla mielellä otan vastaan yhdistyksen uuden pestin eli vastaavan 
yhdistystyöntekijän haastavat hommat. Työurani aikana olen ehtinyt olla niin 
kioskitätinä kuin toimittajanakin ja nyt vuorossa on siis hyppy tuntemattomaan eli 
yhdistystoimintaan.  
 
Tehtäväni ovat moninaiset, vastaan muun muassa ulkoisesta viestinnästä ja ohjelmatoiminnan kokonai-
suudesta. Eli saatan yhtä hyvin esitellä yhdistyksen toimintaa yhteistyökumppaneiden seurassa kuin orga-
nisoida retkiä tai päivittää tapahtumia lehteen. Joka päivä opin jotain uutta ja se on aina yhtä mukavaa. 
 
Tietoisesti haluan etsiä maanantaiaamujen sadepilvistäkin hopeareunuksia. Olen sci-fi-tv-sarjojen, rak-
kausromaanien ja tanssin ystävä, jonka mielestä rapsakka pekoni peittoaa suklaakakun mennen tullen. 
 
Mottoni elämään on ”leuka pystyyn, ettei kruunu putoa”. 

Nina ”Pyry” Tila 

Muutamme uusien tilojen valmistuttua  
Lounatuulet yhteisötalon katutasoon.  

Osoitteemme pysyy siis samana. 
 

Tarkka muuttopäivä ei ole vielä tiedossa.  
 

Tarkkailethan tullessasi ala-aulan opasteita. 
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Haluatko kuulla yhdistyksestä enemmän? 
Osallistu Infoon. Alkuvuoden INFOt toimistolla tiistaina 14.1., 11.2. ja 10.3. kello 13-14.  

Lisätietoja myös toimistolta puh. 044  536 7741 ja nettisivuiltamme vanhustuki.fi. 

Alkuvuoden kurssit toimistollamme: 
  22.1.  klo 16.30-.19.30 
  19.2.  klo 13-16 
  18.3.   klo 16.30-19.30 
 

Jos kurssipäivät eivät sovi sinul-
le, ota yhteyttä puh. 045 613 
8839. 

Vapaaehtoiset 

Vaikuta ja toimi yhdistyksen työryhmässä 

Edunvalvontaryhmä toimii yh-
distyksen vanhusasioiden edun-
valvojana pyrkien vaikuttamaan 
kunnalliseen päätöksentekoon. 
 

Ohjelmaryhmä suunnittelee ja 
toteuttaa yhdistyksen musiikki– 
ja virkistystilaisuudet sekä ret-
ket ja teatterimatkat.  
 

Tiedotusryhmä suunnittelee 
yhdistyksen jäsenlehden, jäse-
net kirjoittavat ja ottavat kuvia 
lehteen sekä arvioivat lehden 
sisältöä vanhusnäkökulmasta.   

Pääset mukaan osallistumalla kurssillemme. 
Voit toimia tukiystävänä tai puhelinystävänä. 
Kurssille osallistuminen ei velvoita sinua  
aloittamaan toimintaa. 
 
Ilmoittaudu https://www.vanhustuki.fi/
toiminta/vapaaehtoistoiminta/
tukiystavatoiminta/ tai puh. 045 613 8839. 

Ryhdy ystäväksi yksinäiselle yli 70-vuotiaalle 

Tervetuloa  
kaikkien yhdistyksen vapaaehtoisten iltapäivään  

 
Torstaina 5.3.2020 kello 17-19 yhdistyksen toimistolle. 

Tule tutustumaan eri tehtävissä toimiviin vapaaehtoisiimme ja työntekijöihin  
sekä kertaamaan ensiaputaitojasi. 

 
Ilmoittauduthan tarjoilun vuoksi viimeistään ke 26.2. 

Työryhmissä toimivan tulee olla yhdistyksen jäsen. Lisätietoja toiminnanjohtajalta. 
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Kiinnostaako sinua ryhmän ohjaaminen? 

Vapaaehtoisemme voivat toimia yhdessä tai yksin ryhmänohjaajina. Tällöin suunnittelet ryhmäker-
rat, otat osallistujat ystävällisesti vastaan, keräät osallistujatiedot ja ohjaat ryhmän toiminnan. Apu-
nasi on yhdistystyöntekijät, jotka huolehtivat, että ryhmätila on valmiina teitä varten, kahvit ladattu 
ja ”pullat” hankittuina. Jos ryhmä tarvitsee välineitä, juttele siitä toiminnanjohtajan kanssa. 
 
Nyt tarjolla olisi mm. käsityökerhon ja leffailtapäivien ohjaajan  pestit. Jos kiinnostuit, pirauta nume-
roon 044 536 7741, kerromme sinulle lisää. 

Toimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön ja noudatamme toiminnassamme  
vapaaehtoistoiminnan periaatteita. Vapaaehtoinen sitoutuu toimimaan haluamassaan  

tehtävässä palkattomasti, tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. 
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Tapahtumiamme: kaikille avoimet luennot ja tietoiskut 

Ma 13.1. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Halu-
aisitko tietää, mikä on biopankki? Mitä biopankkiin 
talletetaan, missä ja miten se toimii tai voisitko itse 
olla mukana biopankkitoiminnassa? Auria Biopank-
kia esittäytyy. 
 
Ti 21.1. kello 12-13.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento 
Edunvalvontavaltuutus– miksi ja miten se teh-
dään? Lakimies Kaisa Mähkä Asianajotoimisto Kai-
liala & Palo Oy:stä luennoi siitä, miten henkilö voi 
itse määrätä asioidensa hoidosta. 
 
Ma 27.1. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Puhu-
taan lääkehuolista. Farmaseutti Veronica 

Grandlund Hansatorin 
apteekista tulee kerto-
maan mm. mitä iäkkäi-
den lääkityksessä on 
huomioitava.    

 
Ma 10.2. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku 
Mietteitä vanhenemisesta. Millaista on ikääntyä? 
Heikki Suhonen ja Rainer Grönlund johtavat keskus-
telua. Mukana myös Turun AMK:n opiskelijoita kuu-
lemassa iäkkäiden mietteitä.  
 
Ti 18.2. kello 12-13.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento 
Vanhuus ja erityisherkkyys. YTT, HSP-Suomen Eri-
tyisherkät ry:n toiminnanjohtaja Hannu Sirkkilä 
käsittelee erityisherkkyyden sisältöä ja vaikutuksia, 
kuten kokemuksien runsautta, voimavaroja ja elä-

män iloa. 
 
Ma 24.2. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Ulla 
Rantanen kertoo Lempeä hoiva ja kuntoutus -
yrityksen tarjoamista asiointi- ja saattoavun palve-
luista. Mukana Muistojen Kapsäkki teemalla kahvi. 
 
Ma 9.3. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku. FRIDA 
Perhejuristien lakimies Sanna Sarjanen kertoo, mitä 
jokaisen tulisi tietää perintöoikeuteen ja henkiva-
kuutuksiin liittyen.  
 
Ti 17.3. kello 12-13.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento 
Kipu ja sen kanssa elämään oppiminen. Mistä kipu 
iäkkäillä johtuu ja miten sitä voidaan lievittää niin 
lääkkeettömin kuin lääketieteellisin keinoin? Mitä 
voin itse tehdä kipuni vähentämiseksi? Tiedätkö, 
miten tyyny liittyy kivun hoitoon? Tiedätkö, mikä 
kivun hoidossa on sinulle vaarallista ja ehdottomasti 
kiellettyä? Geriatrian vastuulääkäri Sanna Maula 
Pihlajalinnasta kertoo. 
 
Ma 23.3. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Hy-
vinvointivalmennus Studio One tulee puhumaan 
+70-vuotiaiden 
personal trainer- 
ja ravintovalmen-
nuspalveluista ja 
niiden hyödyistä. 

Tilaisuudet ovat kaikille asiasta kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia (ei ilmoittautumista).  
Olohuoneen tietoiskuissa keskustellaan alustusaiheesta kahvikupin äärellä yhdistyksen toimistolla 

(vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi).  
Virkeä vanhuus -luennoille kirjaston Studioon (Linnankatu 2) mahtuu 90 ensin paikalle saapunutta.  

Tyks tutkii ja hoitaa yleisöluentosarja, TYKS T-
sairaala Johan Haartman ja Risto Lahesmaa –salit.  
16.1. kello 18-20 Uniapnea 
13.2. kello 18-20 Elämä syövän jälkeen 
12.3. kello 18-20 Mitä voin itse tehdä terveyteni 
hyväksi—esimerkkinä diabetes 
23.4. kello 18-20 Kypsän naisen terveys 
 
Turun Hyvinvointitoimiala, Ikäneuvola järjestää 
yleisöluennon keskiviikkona 25.3. klo 13-16 Turun 
virastotalolla. Luennoitsijana ylilääkäri Jan Sundell. 
 

Turun Seudun Nivelyhdistys ry 
5.3.2020 klo 18  Ruusukortteli. Onko kodeiini minul-
le vaarallinen? Perimän vaikutus lääkkeiden tehoon 
ja turvallisuuteen. Sisätautien erikoislääkäri, Abo-
mics Oy:n lääketieteellinen johtaja Jari Forsström . 
 
TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10 
Ti 14.1. kello 12. Niskaterveys miniluento. 
Ke 12.2. kello 17. Kehollisia keinoja kivun hallintaan 
ja rentoutumiseen. 
To 19.3. kello 12. Vinkit nukkumisergonomiaan. 

Vinkkejä yhteistyökumppaneiden luennoista 
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Tapahtumiamme: kaikille avoimet tilaisuudet 
Ti 7.1 kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ Talven selkää taitetaan yhteislauilla, Teijo Pöy-
hönen ja Katri laulattavat. Mukana myös Aijun sketsit, Ritvan tuolihumppa 
ja Irmelin runot! Juontajana Katri Lahtivuori. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 
kello 14 (2€), ohjelma 14.15. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa. 

Ti 14.1. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

INFO Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään yhdistyksen toiminnasta. Mitä 
yhdistys tekee, kuka siellä toimii, mihin itse voi tulla mukaan? 

Ke 22.1. kello 16.30-19.30 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen ystäväksi ha-
luaville. Kurssille osallistuminen ei velvoita aloittamaan toimintaa. Ilmoittau-
du / lisätietoja p. 045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi.  

Pe 24.1. kello 17.30-19.30 
Kohtaamispaikka Tärsky 
Läntinen Pitkäkatu 33  

KARAOKEILTA Tule laulamaan yhdessä uusien naapureidemme Tärskyläis-
ten kanssa. Yhteistyössä Turun kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa. 
 

Ti 28.1. kello 13 
Elokuvateatteri Diana 
Humalistonkatu 3b 

ELOKUVAILTAPÄIVÄ YHDSTYKSEN JÄSENILLE  Varaa paikkasi 14.1. mennes-
sä. Jäsenmaksu tulee olla suoritettuna ennen paikanvarausta. Elokuvan hin-
ta 10 €. Varaus on sitova, kun maksu on maksettu 21.1. mennessä joko Tu-
run Seudun Vanhustuki ry:n tilille FI294309 2220 1223 25, viestiksi leffa ja 
osallistujan nimi  tai käteisellä tilaisuuksissa ja toimistolla, missä myös 
korttimaksu on mahdollinen. Elokuviin sinut vastaanottavat yhdistyksen hal-
lituksen puheenjohtaja Maarit Kulmala ja jäsen Raili Koski. 

Ti 4.2. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ Vietetään iltapäivä ystävänpäivän merkeissä. 
Ohjelmassa Koulukadun päiväkodin Pääskyt-eskariryhmän esitys, Liisa Saari-
nen lausuntaa, Teuvo Virtanen huuliharppu ja lauluryhmä. Tilaisuuden juon-
taa Sirkku Salomaa. Kahvi kello 14 (2 €), ohjelma 14.15 alkaen. Yhteistyössä 
Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen kanssa. 

Ti 11.2. kello 12.30-15.30 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33 

YSTÄVÄNPÄIVÄN MYYJÄISET Poikkea sinulle sopivana aikana kahville ja 
ihastelemaan käsityökerhon tekemiä tuotteita. Voit myös tehdä edullisia 
ostoksia. 

Ti 11.2. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

INFO Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään yhdistyksen toiminnasta. Mitä 
yhdistys tekee, kuka siellä toimii, mihin itse voi tulla mukaan? 

Ke 19.2. kello 13-16 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen  ystäväksi ha-
luaville. Kurssille osallistuminen ei velvoita aloittamaan toimintaa. Ilmoittau-
du / lisätietoja p. 045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi. 

Pe 21.2. kello 17.30-19.30 
Kohtaamispaikka Tärsky 
Läntinen Pitkäkatu 33  

KARAOKEILTA Tule laulamaan yhdessä Tärskyläisten kanssa. Yhteistyössä 
Turun kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa. 
 

Ti 3.3. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ Virittäydytään Naistenpäivään  Lauluyhtye Kööri 
esiintyy, Annelin tuolijumppa, yllätysvieraita. Juontajana Katri Lahtivuori. 
Maksuton sisäänpääsy. Kahvi kello 14 (2€), ohjelma 14.15. Yhteistyössä 
Ruusukorttelin kanssa. 

Ti 10.3. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

INFO Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään yhdistyksen toiminnasta. Mitä 
yhdistys tekee, kuka siellä toimii, mihin itse voi tulla mukaan? 

Su 22.3. kello 15-16.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

HYVÄN TUULEN KONSERTTI Musiikista vastaa Turun Rautatiehanuristit 
solisteineen. Konsertin juontaa Katri Lahtivuori. Lippu 10 € jäseniltä ja 15 € 
ei-jäseniltä (sisältää väliaikakahvin). Lippuja myynnissä 24.2. alkaen yhdis-
tyksen tilaisuuksissa ja toimistolla. Tapahtumassa myynnissä arpoja sekä 
yhdistyksen käsityökerhon tuotteita. Yhdistyksen varainkeruutilaisuus.  

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
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MUISTIJUMPPA       HUOM! Tähän ryhmään otetaan osallistujia rajoitetusti, ilmoittaudu! 
 

Tervetuloa maksuttomalle Muistijumppa-kurssille kehittämään muistiasi! 
Kurssi on tarkoitettu ikääntyville turkulaisille, jotka ovat kiinnostuneita muistinsa 

kehittämisestä ja joilla ei ole todettu muistisairautta. 
 
Ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa keskiviikkoisin kello 10-11.30 alkaen 15.1. 2020. Tapaamisten tee-
moja:  
 
Kurssilla saat tietoa aivoterveyden hoitamisesta, oman muistin vahvuuksien hyödyntämisestä ja uusien 
muistikeinojen oppimisesta. Jokainen kurssikerta sisältää teoriatietoa muistiin liittyvistä asioista sekä käy-
tännön muistiharjoituksia. Tapaamisten teemat: 

 
  

 
 
 
 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Anita Elfving, puh. 040 183 2966, anita.elfving@muistiturku.fi  
Yhteistyössä Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:n kanssa. 

Teatterimatka Raumalle 
La 28.3. 
 
Lähtö kello 11 Lehmusval-
kamasta ja 11:10 Ruusu-
korttelista. 
 
Takaisin Turussa olemme 
noin kello 17. 

Myydään 3H + K, hurmaava ja koskettava tragikomedia. Menomatkal-
la pysähdymme Tiihosen kahvilassa ja paluumatkalla Kortelan 
ABC:llä.  
Varaa ensin paikka soittamalla toimistolle 044 536 7741, käymällä 
toimistolla tai tilaisuuksissamme. Matkan hinta on 33 € jäseniltä ja 
38 € ei-jäseniltä (matka ja teatterilippu). 
Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 25.2. mennes-
sä Turun Seudun Vanhustuki ry:n Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 
1223 25. Kirjoita viestiksi matkalle lähtijän nimi ja teatteri. Matkan 
voi maksaa käteisellä tilaisuuksissa ja toimistolla myös kortilla.  

Tapahtumiamme: kaikille avoimet tilaisuudet 

YSTÄVÄPIIRI®        HUOM! Tähän ryhmään otetaan osallistujia rajoitetusti, ilmoittaudu! 
 

 
Tunnetko yksinäisyyttä tai kaipaatko puhekaveria? 

Haluatko tutustua uusiin ihmisiin? Älä jää yksin kotiin miettimään! 
 

 Ilmoittaudu Ystäväpiiriin®  
ma 16.12. alkaen puh: 02 2626 000 (Ruusukorttelin asiakasneuvonta) 

 
Ryhmä kokoontuu viikoittain keskiviikkoisin noin kahden tunnin ajan yhteensä 12 kertaa Ruusukorttelin 
hyvinvointikeskuksessa (lukuun ottamatta retkipäiviä). Toiminta alkaa helmikuussa. Ryhmään mahtuu 8 
henkilöä. 
 
Ystäväpiiri toteutetaan Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen ja Turun Seudun Vanhustuki ry:n yhteistyönä. 
Ohjaajina toimivat Tuija Helén ja Marja Tuohimaa. 

Tapahtumiamme: kaikille avoin ryhmätoiminta 

 Mitä muisti on ja miten se toimii? 
 Miten liikunta vaikuttaa muistiin?  
 Unen merkitys aivoterveyteen! 
 Ravinnosta aivoterveyttä? 

 Miten harjoitan muistiani? 
 Muistelun merkitys! 
 Sosiaalisuuskin huoltaa muistia! 
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Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa (ei velvoita jäse-
nyyteen). Voit tulla mukaan silloin, kun sinulle sopii.  
Näihin ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua.  
 
Yhdistyksen toimistolle on esteetön pääsy. Toimistolle 
pääset mm. palvelulinja 3:lla. 
 
Tilaisuuksissa yhdistyksen toimistolla on kahvitarjoilu 
(vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi).     
  

Olet lämpimästi tervetullut mukaan! 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

BINGO 
Parillisten viikkojen maanantaisin kello 13-14.30 alkaen 20.1. yhdistyksen toimistolla Marjan tai Helenan 
johdolla. Bingo on maksuton eikä sitä tarvitse osata etukäteen. Lähde sinäkin kokeilemaan onneasi! 

PELIKERHO 
Joka perjantai kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla alkaen 3.1. Pelataan lautapelejä tai korttia Annen 
kanssa. Haluaisitko opettaa lempipelisi muille? Sekin sopii, ota oma pelisi mukaan. 

Tapahtumiamme: kaikille avoin ryhmätoiminta 

KÄSITYÖKERHO 
Parittomien viikkojen  keskiviikkoisin kello 13-15 alkaen 15.1. yhdistyksen toimistolla. Tule porisemaan, 
ompelemaan, kutomaan ja askartelemaan yhdistyksen materiaaleista yhdistyksen hyväksi ja lahjoituksiin. 

IKIVIREÄT 
Parillisten viikkojen torstaisin kello 13-14.30 alkaen 9.1. yhdistyksen toimistolla. Hyvätuulista ajatusten-
vaihtoa kahvikupillisen ääressä Rainerin ja Heikin seurassa. 

SIPPE-tapaamiset Yhteistyössä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n kanssa 
torstaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla. Alustus ja keskustelua seuraavin teemoin: 

 16.1. Kuva- ja äänigalleria suomalaisista iskelmätähdistä, ohjaajana Leo 
 13.2. Ravitsemus, ohjaajana Arja 
 12.3. Muistelu, ohjaajana Arja 

LEFFATIISTAI 
Toimisto muuttuu ohjelmanäyttämöksi tiistaina 25.2. ja 24.3. kello 13-14.30. Katsotaan yhdessä esimer-
kiksi henkilökuvia ja historiakatsauksia Marin kanssa. Otamme vastaan ohjelmaehdotuksia. 

TUOLIJUMPPA 
Maanantaisin kello 9.30-10.15 Ruusukorttelin juhlasalissa alkaen 13.1.. Tule jumppaamaan oman kuntosi 
mukaan hyvätuuliseen porukkaan. Ohjaajana toimii Anneli. 

YHTEISLAULUT  Kerran kuukaudessa tiistaina 14.1., 11.2. ja 10.3. 
kello 14-15 yhdistyksen toimistolla . Tule laulamaan yhdessä 
Marjan ja Marin kanssa. Kaikki äänet mahtuvat mukaan. 

https://pixabay.com/illustrations/singing-children-song-sing-child-18382/
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Matka Rauman teatteriin  

Lauantaina 28.3.2020 
Näytöksen nimi on Myydään 3H + K 

 
 
Kyseessä on hurmaava ja koskettava tragikomedia. Se on oivaltava näytelmä siitä, miten haasta-
vaa on päästää irti menneestä ja elää nykyhetkessä. 

Kaupunkilaistunut Ronja palaa miehensä Laurin kanssa 
maaseudulle myymään lapsuudenkotiaan. Siellä Ronja 
käy läpi menneisyyttään ja tekee tiliä äitinsä kanssa. 
Lapseton pariskunta käsittelee myös suhteensa nykyti-
laa sekä sen mahdollista tulevaisuutta. Miksi se onkin 
niin vaikeaa olla tyytyväinen? Naapurin Maarit ja Jor-
makin ovat lapsiperheidyllinsä kanssa niin ärsyttävän 
onnellisia. 

Voiko koira haistaa raskauden? Löytyykö onnellisen pa-
risuhteen avain tantrakurssilta? Kuka on vastuussa, kun 
hammaskiskot eivät autakaan kuorsaukseen? Esimer-
kiksi näiden kiperien ja elämää suurempien kysymysten 
parissa Ronja painiskelee. 

Näytelmän on kirjoittanut Kiti Kokkonen ja sen ohjaa 
Ria Kataja. 

Esityksen kesto n. 2 h, sisältää väliajan. 
 
 

Matkaan lähdetään kello 11 Lehmusvalkamasta, kyytiin pääsee myös kello 11:10 Ruusukorttelin 
pihalta. Osallistujan tulee päästä itsenäisesti bussiin. 
 
Menomatkalla poiketaan Laitilassa Tiihosen kahvilaan. Näytös alkaa Raumalla kello 13. Matka 
jatkuu heti näytöksen päätyttyä kohti Kortelan ABC:ta, missä on mahdollisuus omakustanteisesti 
ruokailla. Takaisin Turussa olemme noin kello 17. 
 
Matkan hinta on 33 € jäseniltä ja 38 € ei-jäseniltä. Hintaan sisältyy matka ja teatterilippu.  
 
Varaa ensin paikka soittamalla toimistolle 044 536 7741, käymällä toimistolla tai tilaisuuksis-
samme.  
 
Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 25.2. mennessä Turun Seudun Vanhustuki 
ry:n Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi matkalle lähtijän nimi ja teatteri. 
Matkan voi maksaa käteisellä tilaisuuksissa ja toimistolla myös kortilla.  
 

Matkaisäntänä toimii Seppo Grönlund ja emäntänä Eira Tähtinen.  

Tapahtumiamme: kaikille avoimet retket ja matkat 
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
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Vastaava yhdistystyöntekijä 
Nina Tila 
yhdistys@vanhustuki.fi 
Yhdistystyöntekijät 
Mari Reinikainen 
Daniel Telén 
info@vanhustuki.fi 
 
Puh 044 536 7741 

Tukiystävätoiminnan ohjaaja 
Vera Holm 
Puh 044 536 7721 
ohjaaja2@vanhustuki.fi 
 
Tukiystävätoiminnan ohjaaja 
Sonja Vainikka 
Puh 050 597 9751 
ohjaaja@vanhustuki.fi 

Tukiystävät. suunnittelija 
Laura Väihkönen 
Puh 045 613 8839 
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi 
 
Toiminnanjohtaja 
Nina Karuneva  
Puh 045 613 8840  
nina.karuneva@vanhustuki.fi 

Työntekijöiden yhteystiedot 

Pulman ratkaisu Ristikon  
ratkaisu 

Muistithan, että suorakulmio on neli-
kulmio, jonka kulmat ovat 90⁰. Näin 
ollen myös neliöt eli  tasasivuinen suo-
rakulmio ont suorakulmio. 
Kuvassa on neljätoista suorakulmiota. 

Yläkuvassa Hali –koira, joka oli muka-
na syyskuun messutapahtumassa. 

 
Alakuvassa hymyilevä  Seppo taas 

ilahdutti marraskuussa bingoväkeä. 

Toimisto on suljettu  
18.12.2019-6.1.2020. 

Tavataan taas  
loppiaisen jälkeen! 
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Jäsenedut yhteistyökumppaneilta vuonna 2020 

ASIANAJOTOIMISTO KAILIALA & PALO OY Tuurepo-
rinkatu 6, Turku. Puh. 02 2843 400, www.kplaw.fi. 
Testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen laatimi-
nen -15 %. 
 
ATK-APU SP-SYSTEMS OY Viilarinkatu 5, Turku 
(Länsi1-keskus). puh: 040 512 3906, www.atk-apu.fi. 
Tietokoneen huoltotyöt, mikrotuki, opetus ja koti-
käynnit -15 %. Tietokoneet ja tabletit -10 % nor-
maalihinnoista. 
 
HANSATORIN APTEEKKI  Hansakortteli Yliopiston-
katu 20 (2.krs) www.hansatorinapteekki.fi Vapaan-
kaupan tuotteista -10 %.  
 
HAUTAUSTOIMISTO PIETÉT Eerikinkatu 25, Turku, 
puh 02 278 0760 ja Kiinamyllynkatu 5, Turku, puh 
02 278 0777 ja 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 puh. Petja 040-0943505 / Teemu 040-8340161 / 
Susanna 040-7251140 / Casper 044-2714085.  
7€ alennus normaalihintaisista hierontahoidoista. 
  
HYVINVOINTIVALMENNUS STUDIO ONE Kuntokes-
kus Silver Plus, Pitkämäenkatu 6 (3krs), Turku. Puh. 
040-829 5464, info@studio-one.fi Kuukausijäsenyy-
det (Silver ja Silverplus asiakkuus): -5€/kk. 10x Kun-
tosali ja Ryhmäliikunta -kortit: -10% (rajoitus: 1kpl/
hlö). Veloitukseton tutustumiskäynti kuntosalille 
tai ryhmäliikuntaan tai tapaaminen (60min) perso-
nal trainerin kanssa.  
 
INSTRUMENTARIUM PUPILLI Eerikinkatu 6, Turku. 
Puh. 0203 32 852, www.instru.fi. Voimakkuuksilla 
olevat silmälasit -30 %, ei voi yhdistää muihin tar-
jouksiin tai voimassa oleviin kampanjoihin. 
 
KAUNEUSHOITOLA HELOKKI Läntinen Pitkäkatu 27, 
Turku. Puh. 050-5253 564, helokki.fi. Avoinna per-
jantaisin klo 9-17, muina aikoina sopimuksen mu-
kaan. -10% normaaleista hinnoista. 
 

KINTTUPISTE Humalistonkatu 18, Turku. puh. 045-
8611 509, www.kinttupiste.fi.  Jalkojenhoitotuotteet 
ja – hoidot -10 %.  Ei koske tarjoustuotteita. 
 
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 Puh. 050 326 
0414, Ulla Rantanen, www.lempeahoiva.com. Asi-
ointi- ja saattoapu -10 %. 
 
MUOTITALO MARILYN Humalistonkatu 13, Turku. 
www.muotitalomarilyn.fi. Normaalihintaisista nais-
ten vaatteista 20 % alennus.  
 
RESPECTA OY Joukahaisenkatu 6, Turku (Neo-
sairaalan aulassa). www.respecta.fi. Myymälä avoin-
na ark. 9-17. Puh. 040 3488 579, asiakaspalve-
lu.turku@respecta.fi. Jäsenetu -10 % myymälän 
valmistuotteista. 
 
RUISSALON KYLPYLÄ Ruissalonpuistotie 640, Turku. 
www.ruissalospa.fi. Kylpylälipun hinnasta -40 % 
alennusta. Voimassa joka päivä aattoja ja juhlapy-
hiä sekä heinäkuuta lukuun ottamatta. 
 
RUNOSMÄEN KUKKA Veteraaninkatu 3, Turku 
(sisäänkäynti Piiparinpolun puolelta). Puh. 
02 477 2770. Avoinna ark. 9.00–17.30, la 8.30–
15.00, v. 2020 ark. 9.00-17.00, la 8.30-14.00. Su sul-
jettu. Sesonkiaikoina palvelemme myös pyhi-
nä. Jäsenetuna -10 % kukista. 
 
TURUN HUOLTOEXPERTIT Jorma Puttonen, Työ-
miehenkatu 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 korjaus-
työt, varaosat sekä kotikäynnit -15 % normaalihin-
noista. 

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

tel:022843400
http://www.kplaw.fi/
http://www.pietet.fi/fi
http://helokki.fi/
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LIITY JÄSENEKSI—tue toimintaamme 

Turun Seudun Vanhustuki ry           Jäsenhakemus 
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku                     
 
Liityn  henkilöjäseneksi (15 €/kalenterivuosi, yksityishenkilöt)  

 kannatusjäseneksi (50 €/kalenterivuosi, yritys, yhteisö) 
 
Etunimet          Sukunimi 
 
________________________________ ____________________________________________ 
Osoite                   Postinumero ja -toimipaikka 
 
_________________________________________________ ____________________________ 
Puhelin           Sähköposti           Syntymävuosi 
 
______________________________ _________________________________ ______________ 
 
Päivämäärä _____ / ______ 2020  
 
Allekirjoitus, allekirjoituksellani hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n säännöt ja annan luvan 
tallentaa tietoni yhdistyksen jäsenrekisteriin. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Lomakkeen vastaanottaja täyttää: 
Jäsenmaksu:  laskutettu _____ / ______ 2020 
   maksettu _____ / ______ 2020 
Jäsenen tiedot tallennettu asiakasrekisteriin _____ / ______ 2020 
Jäsenpaketti toimitettu _____ / ______ 2020 
Vastaanottajan nimikirjaimet: _____________________________           

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö 
tai yhteisö (kannatusjäsenyys), joka toimii yhdistyk-
sen 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. 

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

 
Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumatonta.  

Kotipaikkamme on Turku. 
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Turun Seudun Vanhustuki ry 

Lounatuulet Yhteisötalo 
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku  
(Toimisto on avoinna ma-ke kello 9-12 ja to kello 12-15). 
 
044 536 7741 
info@vanhustuki.fi 
www.vanhustuki.fi 
facebook.com/Turun-Seudun-Vanhustuki-ry 

Elämään iloa ja ystävältä tukea 

 Hyvän tuulen konsertti 
 

Sunnuntaina 22.3.2020  
kello 15.00 – 16.30 

Ruusukortteli  
(Puistokatu 11, Turku) 

 
Musiikista vastaa  

Turun Rautatiehanuristit  
solisteineen. 

 
Konsertin juontaa Katri Lahtivuori. 

 
Lippu 10 € jäseniltä ja 15 € ei-jäseniltä (sisältää kahvin).  
Tervetuloa! 
 
Lippuja 24.2. alkaen toimistolta ja tilaisuuksistamme. Tuotto yhdistyksen hyväksi.  


