
  

 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, elokuu 2020  

Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen  

ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin  

uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomina. 

Elämään iloa ja ystävältä tukea 
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Seuraava jäsenlehti ilmestyy joulukuussa 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: Nina Karuneva 
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 , pe 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 

   Lahjoitus yhdistykselle 

4   Celia äänikirjat 

5 Pienapuvälineet ja apuvälineet 

6 Säärihaavojen ehkäisy ja hoito 

7 Vanhuspalvelujen tulevaisuus Turussa 

8 Tarinani 

9 Tietovisa 

   Maksutonta digiapua omaishoitajille 

   Maksutonta apua digipulmiin 

10  Kesän Pienet Puistokonsertit 

11  Laulun voima 

12  Kuntoilukummitoiminta 

13  Ystävykset seikkailuilla 

   Turun Seudun Vanhustuki ry:n Tukiystävätoiminta 

   Turun Seudun Vanhustuki ry:n  Kuntoilukummi- 

   toiminta 

14  Käsityökerhon kuulumisia 

   Vapaaehtoisten iltapäivä Kupittaalla 

15 Ristikot, Sudokut 

16  Vanhustuen historiaa 

17  Kutsu yhdistyksen jäsenille kokoukseen 

18  Tietovisan vastaukset 

19 Uusille ja toiminnassa mukana oleville  

   vapaaehtoisílle 

20  Kaikille avoimet luennot ja tietoiskut 

21  Kaikille avoimet tilaisuudet 

22 Kaikille avoimet tilaisuudet 

23 Kaikille avoin ryhmätoiminta 

24  Kesätärskyjen mölkkymestarit 

   Ristikoiden ratkaisut 

25  Sudokujen ratkaisut 

   Yhdistyksen hallitus ja työryhmät 

   Työntekijöiden yhteystiedot 

26  Jäsenedut yhteistyökumppaneilta vuonna 2020 

27 Liity jäseneksi—tue toimintaamme 

28 Yhdistyksen syksyn varainkeruutilaisuudet 
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Pääkirjoitus 

Harrastajavalokuvaaja Arvo Malmi 
(kuvassa) lahjoitti yhdistyksellemme  

valokuvia Turusta. Kyseessä on  
10 valokuvataulua, jotka ovat osa Turun 
pääkirjastossa ja Raision kirjastossa esillä 
ollutta ”Minun öinen Turkuni” -näyttelyä. 
Lisätietoja: https://malmilandia.kuvat.fi/ 

 
Tuhannet kiitokset Arvolle  

upeista kuvista! 
 

Tervetuloa katsomaan tauluja  
toimistollemme. 

On ollut erilainen kesä. Kesätapahtumat ja kesäjuh-
lat ovat peruuntuneet tai siirretty tulevaan, kesäte-
attereista tai konserteista puhumattakaan. Ystävien 
tapaaminen on nyt jäänyt minimiin, samoin suvun 
yhteiset vuosittaiset kekkerit. On siis ollut varsin 
poikkeavaa ja osin yksinäistäkin. 
 
Olen matkaillut yhdessä mieheni kanssa pitkin poikin 
Suomea ja yllättävän paljon on ollut muitakin mat-
kailijoita liikenteessä. Tunnen aina olevani kuin 
”ulkomailla” liikkuessani ulkopuolella Varsinais-
Suomen. Ihmisten tapa tulla puhelemaan ja teke-
mään tuttavuutta on niin erilaista muualla päin Suo-
mea kuin täällä meidän kulmilla. Kuluvan kesän aika-
na on huomannut tässä asiassa paljon varovaisuutta 
ja harkintaa. 
 
Varovaisuus ja väljyys pyritään myös yhdistyksemme 
syksyn tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyissä 
huomioimaan mahdollisimman hyvin. Elokuussa on 
ohjelmaa vielä harvakseltaan. Toivomme kuitenkin, 
että syyskuuhun päästäessä saamme toteuttaa 
suunnitellusti niin kerhot kuin isommatkin tapahtu-
mat eikä korona sotke pahasti näitä suunnitelmia. 
Vanhustuen iltapäivät on suunniteltu valmiiksi syk-
syä varten ja uskomme myös, että Ruusukorttelin 
toiminta käynnistyy normaalilla tavalla. Viimeisin 
tieto on, että vanhuskeskus olisi avoinna 3.8.20 läh-
tien. 
 
Ensimmäinen syksyn varainkeruutilaisuus eli Viihde-
konsertti on suunniteltu sunnuntaille 27.9.20. Lipun-
myynti alkaa elokuussa tähän tilaisuuteen. Yhdistyk-
semme kummi Eija Talvitie vastaa pitkälti tilaisuuden 
ohjelmasta. Musiikkia on tiedossa lisää lokakuussa 

Turun Rautatiehanuristien konsertissa. Seuratkaa 
siis yhdistyksemme ilmoittelua niin saatte lunas-
tettua lippunne jo ennakkoon, ja tietysti ovelta niitä 
saa kuten ennenkin vielä ostaa. 
 
Koronan vuoksi tälle kesälle suunnitellut teatterit ja 
tapahtumat sisätiloissa peruuntuivat, mutta jos vaan 
tautitilanne sen sallii, niin suunnitteilla on syksyksi 
järjestää myös teatteriretki muiden tapahtumien 
lisäksi. Heinäkuussa saimme mukavan lisän ohjel-
maamme, kun puistokonsertti toteutui Sirpa ja Os-
kari Vaittisen johdolla Duo TraBandin nimissä. Hei-
dän musiikistaan saamme nauttia lisää syksyn kulu-
essa. 
 
Yhdistyksemme uusi toimitila on saanut seinilleen 
Arvo Malmin lahjoittamia valokuvia eli kymmenen 
taulua, jotka ovat osa ”Minun öinen Turkuni” näytte-
lyä. Näyttely on ollut esillä niin Turun kuin Raision 
kirjastossa aiemmin. Kiitämme Arvoa kauniista tau-
luista. 
 
Yhdistyksen kevätkokous peruuntui ja sen ajankohta 
on muutettu alkusyksyyn. Tarkempi ajankohta selvi-
ää elokuun aikana. Toivomme tietysti kaikki yhdis-
tyksen vapaaehtoiset kuten myös palkatut työnteki-
jät, että normaali toiminta pääsee käynnistymään 
ilman suurempia mutkia. Tähän voimme kaikki myös 
itse vaikuttaa tulemalla mukaan terveinä ja pitämäl-
lä itsemme terveinä. 
 
Kaunista ja aurinkoista toiminnallista syksyä odotel-
lessa, 

Maarit Kulmala  
Puheenjohtaja 

https://malmilandia.kuvat.fi/?fbclid=IwAR0xzee3stOR-VV1fo7vdXkM3kqPycy9fD-A9_j7slXW1d3gED7sx5aGpUY
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Celia äänikirjat 

Onko tekstin lukeminen hankalaa, väsyvätkö silmät? 
Onko kirjaa vaikea pidellä tai onko tekstiin keskitty-
minen uuvuttavaa? Jos vastasit ”kyllä”, voi Celian 
äänikirjapalvelu olla sinua varten.  
 
Celia on valtakunnallinen erikoiskirjasto, joka palve-
lee lukemisesteisiä asiakkaita. Celia tuottaa ja vä-
littää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa niille, 
joille tekstin lukeminen on syystä tai toisesta hanka-
laa tai mahdotonta. Celian palvelut ovat asiakkail-
leen täysin ilmaisia. 

Kenelle tarkoitettu?  
Tyhjentävää listausta kaikista asiakkuuteen oikeutta-
vista syistä on mahdotonta laatia, mutta yleisimmät 
syyt liittyvät esimerkiksi heikentyneeseen näköön, 
luki- ja oppimisvaikeuksiin, keskittymis- ja muistihäi-
riöihin, motorisiin sairauksiin tai vammoihin sekä 
mielenterveysongelmiin. Celian palvelut on lakisää-
teisesti tarkoitettu vain lukemisesteisille henkilöille, 
joten esimerkiksi pelkkä suomen tai ruotsin kielen 
heikko taito ei oikeuta palveluun. Taustalla on olta-
va vammasta tai sairaudesta tai niihin rinnastetta-
vasta syystä johtuva vaikeus lukea tekstiä. 
 
 
Miten asiakkaaksi?  
Celia-rekisteröintejä tehdään useimmissa kirjastois-
sa. Ei kuitenkaan kaikissa, joten tarkista rekisteröin-
timahdollisuus omasta kirjastostasi. Päästäksesi asi-
akkaaksi tulee sinun käydä kirjastossa rekisteröity-
mässä. Mukaan tarvitset kuvallisen henkilötodistuk-

sen. Mikäli et pääse itse paikalle, voit myös val-
tuuttaa toisen henkilön tekemään rekisteröitymisen 
puolestasi. 
 
Miten palvelu toimii?  
Celian äänikirjojen käyttöön on kaksi tapaa: verkko-
asiakkuus ja CD-asiakkuus. Ensisijaisesti kaikille suo-
sitellaan verkkoasiakkuutta sen helppouden vuoksi. 
Rekisteröinnin jälkeen palvelu on heti verkkoasiak-
kaan käytettävissä sähköpostiin tulevien tunnusten 
avulla. Äänikirjojen kuuntelu onnistuu joko suoraan 
verkkoselaimella tai älylaitteeseen asennettavalla, 
ilmaisella Pratsam Reader -sovelluksella. Kuukauden 
aikana verkkoasiakas voi lainata yhteensä 100 ääni-
kirjaa. 
 
Jos verkkoyhteyttä ei ole tai verkkopalvelujen käyttö 
on hankalaa, voi äänikirjoja saada kuunneltavaksi 
CD-levyinä. CD-äänikirjat lähetetään asiakkaalle pos-
titse ja niitä varten tarvitsee MP3-tiedostoja toista-
maan kykenevän CD-soittimen. CD-soitin tulee hank-
kia itse. CD-asiakas saa valitsemistaan kirjakerhoista 
lainaan viisi äänikirjaa kuukaudessa. 
 
Mitä sieltä löytyy?  
Celian kokoelmassa on tällä hetkellä yli 40 000 ääni-
kirjaa ja vuosittain kokoelma karttuu jopa tuhannel-
la uudella kirjalla. Äänikirjojen lisäksi Celia tarjoaa 
näkövammaisille tarkoitettuja pistekirjoja, sekä esi-
merkiksi lapsille ja kehitysvammaisille soveltuvia 
koskettelu- ja kuvakirjoja. Äänikirjakokoelmasta löy-
tyy monipuolisesti niin kauno- kuin tietokirjalli-
suuttakin: on dekkareita, elämäkertoja, eräkirjalli-
suutta, historiaa ja jännitystä, klassikkoja ja uutuuk-
sia. Koululaisille ja opiskelijoille on myös tarjolla op-
pikirjoja. Jokaiselle löytyy siis jotain! 
 
Kysy lisää Celiasta omasta kirjastostasi! Lisätietoa 
löytyy myös Celian verkkosivuilta osoitteesta 
www.celia.fi. 
 

Teksti: Timo Tuovinen 
Informaatikko, Turun kaupunginkirjasto, 

Kuva: Celia äänikirjapalvelu 

Ma 30.11. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Tuetut lomat ikäihmisille. 

Loma antaa iloa ja auttaa jaksamaan. Viisi lomajärjestöä saa avustusta 
veikkausvoittovaroista tuetun lomatoiminnan järjestämiseen. Nämä lomat 

ovat kaikkien Suomessa asuvien haettavissa.  
Lomakohteet sijaitsevat eri puolilla Suomea. Tule kuulemaan lisää! 

http://www.celia.fi


5 

 

Pienapuvälineet ja apuvälineet 
Arkea helpottamaan on olemassa valtava määrä 
erilaisia apuvälineitä. Kun joku asia alkaa olla hanka-
laa, ei kuitenkaan välttämättä tule ajatelleeksi, että 
tämän toiminnan helpottamiseksi voisi olla olemas-
sa apuväline. Apuvälineeksi mielletään usein vain 
liikkumisen apuvälineet, mutta esimerkiksi suihku-
tuoli tai veitsen kahvan paksunnos saattavat olla 
merkittävästi arkea helpottavia apuvälineitä. 
 
Millaisia apuvälineitä on olemassa? 
Perusapuvälineet auttavat kotona asumisessa ja it-
senäisessä suoriutumisessa päivän toiminnoista ku-
ten liikkumisesta, peseytymisestä ja WC-käynneistä. 
Siirtymistä helpottavia apuvälineitä ovat esimerkiksi 
nousutuet, kolmioraudat, liukulakanat, sängyn pää-
dyn nostajat. Myös WC-istuimen korokkeet ja sän-
gyn/tuolin jalan korokkeet helpottavat siirtymisiä. 
Varsinaisia liikkumisen apuvälineitä ovat kepit, kyy-
närsauvat, rollaattorit ja pyörätuolit, manuaalisina 
tai sähköisinä. Lisäksi löytyy erilaisia liukuestealusto-
ja, joita voi käyttää lattian lisäksi vaikka tuolilla. 
Lonkkasuojahousut suojaavat lonkkia ja ehkäisevät 
lonkkamurtumia kaatumistilanteessa. 

 
Käsien käyttöä helpottavia 
apuvälineitä on valtavasti eri-
laisia. Löytyy pukeutumisen, 
ruokailun, avaamisen, kir-
joittamisen ja tarttumisen 
apuvälineitä, erikoissaksia, 

tarttumapihtejä.  Pukeutumisen apuvälineet hel-
pottavat niitä, joilla on vaikeuksia sorminäppäryyttä 
tai kumartumista vaativissa liikkeissä. Olemassa on 
erilaisia apukeppejä, nappikoukkuja, vetoketjunveti-
miä, jalannostovälineitä ja sukanvetolaitteita. Ruo-
anlaiton ja ruokailun avuksi löytyy pidikkeillä varus-
tettuja leikkuulautoja, imukuppikiinnitteisiä välinei-
tä, erikoismuotoiltuja tölkinavaajia, putkilopuristi-
mia, otekahvoja, aterimia, lautasia, mukeja sekä 
pystykahvaisia veitsiä. Erikoissak-
sia käytetään koko kämmenellä. 
Niiden käyttö ei vaadi paljoa voi-
maa eikä eriytynyttä motoriikkaa. 
Yleisavain on varustettu muotoil-
lulla vipuvarrella ja sitä voi 
käyttää kierrettävien lukkojen, hanojen, liesien sää-
timien, pesukoneen hanojen ym. kääntämiseen. 
Lisäksi on avainpidikkeitä, jotka helpottavat oven 
avaamista. Tarttumapihtejä on aktiivisia ja passiivi-
sia. Aktiiviset vaativat normaalia puristusvoimaa, 
kun passiiviset tarttumapihdit on tarkoitettu henki-

lölle, jonka käsien puristusvoima 
on selvästi heikentynyt. Tabletin-
puolittaja on erinomainen apuväli-
ne lääkkeen oikeaan annosteluun. 
Kirjoitusvälineisiin on saatavilla 
erilaisia paksunnoksia ja kynäpai-
noja, joiden avulla kynästä on hel-
pompi saada ote ja käden asento on vakaampi.  
 
Mistä ja miten apuvälineitä sitten saa? 
Turun alueella Apuvälineyksikkö sijaitsee osoitteessa 
Luolavuorentie 2, 1G. Perusapuvälineitä (esim. kyy-
närsauvat, suihkutuoli, WC-korotukset) voi noutaa 
apuvälineyksiköstä ilman lähetettä tai ajanvarausta. 
Apuvälineyksikkö palvelee arkisin kello 9-15. Puhe-
linaika on kello 8-10, puhelinnumero on 02 266 
2264. Rollaattoria lainattaessa ei tarvitse lähetettä, 
mutta ensimmäisen rollaattorin saanti edellyttää 
arviointia. Tällöin tulee varata aika soittamalla Apu-
välineyksikköön. 
 
Yksilöllisesti sovitettavien tukien (esim. selkä-, nilkka
-, polvi-, kaula- ja rannetukien) tai kroonisen/
pitkittyneen vaivan tai vamman vuoksi tarvittavien 
apuvälineiden (mm. proteesit, ortopediset jalkineet, 
tukipohjalliset) hankkimista varten tarvitaan Turun 
kaupungin hyvinvointitoimialan lääkärin, fysio- tai 
toimintaterapeutin kirjoittama lähete, jonka perus-
teella asiakas kutsutaan ajanvarauksella apuväli-
nealan asiantuntijan vastaanotolle Apuvälineyksik-
köön. Terveydenhuollon apuvälinepalvelut ovat asi-
akkaalle maksuttomia. 
 
Erityistä asiantuntijuutta vaativien apuvälineiden - 
esim. sähköpyörätuolin - tarvearviot tehdään Tyksin 
apuvälinekeskuksessa, joka sijaitsee Raision sairaa-
lan yhteydessä. Siellä asiointi edellyttää lääkärin lä-
hetettä ja apuvälineen tarve liittyy pääosin hoidon 
tai tutkimuksen kohteena olevaan sairauteen.  
 
Kupittaalla sijaitsevasta Respectasta saa myös ostaa 
tai vuokrata apuvälineitä. Respectan osoite on Jou-
kahaisenkatu 6. Myymälä on avoinna arkisin kello 9-
17, puhelinnumero on 040 3488 579. Vanhustuen 
jäsenenä saat alennusta -10 % myymälän valmis-
tuotteista. 

Teksti: Iida Aulas 
Kuntoilukummitoiminnan 

ohjaaja 
Kuvat: Respecta 

Kaatokahva 
tölkille 

Kynsisakset 

Juustohöylä  
pystykahvalla 

Voiteenlevitin  



6 

 

Säärihaavojen ehkäisy ja hoito 

Olohuone-tietoiskun  etä-
luennolla oli Ulla Nuutinen 
puhumassa säärihaavoista. 
Tilaisuutta oli mahdollista 
seurata teams-kokouksen 
välityksellä.  
 
 

Ulla on toiminut auktorisoituna haavahoitajana jo 
viimeiset 15 vuotta. Aikaisempaa kokemusta on ke-
rääntynyt niin Helsingin kuin Turunkin yliopistollisis-
sa keskussairaaloissa sekä allergia että ihopolin 
osastoilla. Nykyisin hän toimii Suomen Haavahoito 
Oy:n edustajana. Yritys toteuttaa alaraajojen turvo-
tuksen ja haavaa sairastavan potilaan kokonaisval-
taista hoitoa. Se tarjoaa hoitohenkilökunnalle ope-
tus- ja konsultaatiokäyntejä sekä tekee sekä kotihoi-
toja että kotisairaanhoitoa. 
 
Alaraajojen turvotus on merkittävin säärihaavojen 
aiheuttaja. Turvotus on väestön hiljainen epidemia. 
Euroopassa 9 % väestöstä keskeyttää työnteon jal-
kojen turvotuksen vuoksi. 30 henkilöä tuhannesta 
kärsii kroonisesta turvotuksesta. Kustannukset ovat 
kolminkertaiset ikäluokassa 65-74. Ei siis aivan vä-
häinen ongelma varsinkaan ikäihmisten keskuudes-
sa. 
 
Tärkeintä on ennaltaehkäisy. Syy alaraajojen turvo-
tukseen pitäisi aina ensin selvittää ja mahdollisuuk-
sien mukaan saada turvotus lääkkein tai hoidollisin 
keinoin poistetuksi.  Jos haava on jo ehtinyt synty-
mään, se olisi saatava parantumaan kahdessa viikos-
sa. Kun haava ei parane, se voi muuttaa koko ihmi-
sen elämän.  Ikävä kyllä aikaa hoidon aloittamiseen 
kuluu yleensä aikaa ja ongelmat kasvavat. Luennolla 
saimme nähtäväksi kuvia säärihaavoista, jotka olivat 
vaivanneet jo yli vuoden. Täytyy myöntää, että nä-
kemämme kuvat toimivat aikamoisina herättäjinä 
ongelman vakavuudesta.  
 
Säärihaavaa sairastavista ihmisistä on tutkimuksen 
mukaan 44 % alavireisiä, 81 % kärsii kivuista, 67 % 
potee unettomuutta ja peräti 97 % tuntee olonsa 
rajoittuneeksi. 
 
Säärihaava vaikuttaa konkreettisesti elämään: liikun-
tarajoitteet, hygieniarajoitteet, vaate- ja kenkära-
joitteet, uni, ihmissuhteet, työkyvyn aleneminen, 
sukupuolisuuteen liittyvät rajoitteet, tunne-elämän 
ongelmat, kipu. Siinä pitkä lista mahdollisista ongel-

mista, joita ei ehkä ole aikaisemmin tullut ajatel-
leeksi.  
 
Säärihaavat myös kuormittavat hoitohenkilökuntaa. 
Haavojen hoitoon menee nykyisin 2-5 % terveyden-
huollon budjetista. 10 % suomalaisista sairastaa dia-
betesta. Heistä noin 25 % saa jalkahaavan ja neljäs-
osalle tehdään amputaatio. Haavat lisäävät laitos-
hoidon tarvetta ja niihin liittyy myös kuolleisuutta. 
Suurin osa hoidosta tapahtuu kotihoidossa ja hoita-
jien työaikaa kuluu siihen lähes puolet. 
 
Ongelmina ovat vaihtelevat hoitokäytännöt ja hoi-
don laadusta tinkiminen.  Myös hoitajien osaaminen 
ei aina ole riittävä ja hoitoketjut katkeavat tiedonku-
lun ongelmiin. Haavadiagnoosin teko on kaiken pe-
rusta, eikä siihen aina löydy pätevyyttä. Eri tyyppisiä 
säärihaavoja voidaan diagnosoida lähes sata. Ennal-
taehkäisyohjelmia ei ole valmiina.  
 
Ei pidä unohtaa, että  haavojen ennaltaehkäisyllä on 
merkittävä taloudellinen vaikutus. Eli viiveetön hoi-
toon pääsy on ensisijainen edellytys onnistuneelle 
lopputulokselle. Kun syy on saatu selvitetyksi, voi-
daan aloittaa edistyksellinen haavahoito.  
 
Potilasta pitää lähestyä kokonaisvaltaisesti, jolloin  
moniammatillisuus ja sujuva hoitoketju yhdistyvät. 
Sairaudet, elämäntavat, ravinto ja liikuntatottumuk-
set käydään potilaan kanssa huolellisesti läpi ja näin 
saadaan kokonaiskuva hoidon ja tiedon tarpeesta. 
 
Kun nyt luento piti pitää näin etäyhteytenä, ei ollut 
mahdollisuutta esimerkiksi katsastaa joidenkin kuu-
lijoiden jalkoja. Ajatuksena olikin luennon uusiminen 
jossakin vaiheessa.  
 
Luennoitsija korosti pikaista yhteydenottoa asian-
tuntijoihin, jos turvotusta ja siihen liittyvää ihottu-
maa esimerkiksi ilmaantuu. Kortisonivoide lääkärin 
määräämänä voi olla ensiapuna, ja estää säärihaa-
van muodostumista vastaisuudessa.  Lopuksi totea-
mus siitä, että terve iho on jokaisen ihmisoikeus, 
napakoitti luennon sanoman. 

       Teksti: Maarit Rintala 
tiedotusryhmä 

Olohuoneen tietoiskuihin on   
mahdollista osallistua myös 

etäyhteydellä. 
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Vanhuspalveluiden tulevaisuus Turussa 
Turun väestö ikääntyy. Valtakunnallisesti vertaillen Turussa ikääntyneiden määrä on kehittymässä tulevina 
vuosina ja vuosikymmeninä ennätyksellisesti. Vuoteen 2021 mennessä 75 vuotta täyttäneiden määrä li-
sääntyy väestöennusteen mukaan lähes 3000:lla. Seuraavan kymmenen vuoden sisällä ikäihmisiä on mää-
rällisesti eniten 65-74 vuotiaita, mutta 75-84 vuotiaiden määrä tulee kirimään lähes samalle tasolle kasva-
en tuhansilla. Kun tiedämme, että 75 vuotta täyttäneistä noin kolmannes tarvitsee jatkuvaa säännöllistä 
vanhuspalvelua ja 85 vuotta täyttäneistä yli puolet on vanhuspalveluiden piirissä ja tarvitsee jatkuvaa hoi-
toa tai palvelua, tarkoittaa tämä merkittävää palvelutarpeen kasvua vanhuspalveluissa tulevaisuudessa.  
 
Turussa on nyt aika tehdä iso vanhuspalveluiden rakennemuutos ja käytännössä tämä tarkoittaa, että sosi-
aali- ja terveyspalveluissa kaikki lisäpanostukset ja voimavarat tulee jatkossa kohdentaa ikääntyvien palve-
luihin, entistä enemmän perustason palveluihin ja erityisesti sosiaalityön palveluihin.  
 
Rakennemuutos tarkoittaa monia uudenlaisia kehittämistä vaativia toimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä on 
suunniteltu terveyskeskuskonseptin uudistamisen myötä. Paljon palveluita tarvitseville tullaan kehittä-
mään matalan kynnyksen terveyskeskuksia. Päätös on tehty jo päihde- ja mielenterveyskeskuksen osalta 
niin, että toiminta on alkamassa syksyllä 2020. Muut suunnitellut keskukset tullaan luomaan ikääntyville 
asiakkaille sekä lapsiperheille niin sanottujen perus-sote-keskusten ohella. Konseptissa on moniammatilli-
nen tiimi kartoittamassa asiakkaan tarpeita kokonaisvaltaisesti. 
 
Vanhuspalveluiden uudistamisessa on keskeisenä tavoitteena uudistaa lisäksi sairaalatoimintaamme ja 
koko kuntoutuspalvelukokonaisuus. Suunta on ennaltaehkäisyyn niin, että ikäihmisen toimintakykyä pyri-
tään tukemaan ja kuntoutusta järjestämään aikaisemmassa vaiheessa.  
 
Ikäihmisten ennaltaehkäisevään työhön onkin viimein tällä valtuustokaudella saatu pitkällisen poliittisen 
prosessin tuloksena Ikäneuvola 75 vuotta täyttäneille, jotka eivät ole kotihoidon piirissä. Ikäneuvola toimii 
hyvää mainetta saavuttaneen geriatrisen arviointiyksikön yhteydessä. Ikäneuvolan asiakkaat kutsutaan 
tarkastukseen, heidän terveystilannetta ja tarpeita kartoitetaan laajasti ja kokonaisvaltaisesti.  
 
Turun ikäihmisten kotihoito tarvitsee myös jatkuvaa kehittämistä. Henkilöstön rekrytointihaasteet ovat 
jokapäiväisiä. Onkin tärkeää tuoda totuudenmukaista mielikuvaa kotihoidosta työpaikkana, turvata riittä-
viä resursseja ja kehittää toimintaa vastaamaan nykypäivän tarpeita. Henkilöstön työhyvinvointi, itseoh-
jautuvuuden lisääminen, työn hallinnan ja työskentelyolosuhteiden parantaminen on nostettu etusijalle.  
 
On havahduttu myös siihen tosiasiaan, että fyysisesti hyväkuntoiselle muistisairaalle koti ei ole enää välttä-
mättä turvallinen paikka. Tarvitsemme välimuotoisia asumispalveluratkaisuja: perhehoitoa ja yhteisöasu-
misen muotoja. Näitä meillä Turussa ei ole käytännössä ollenkaan. Tämä onkin suuri kaupunkikehitykselli-
nen haaste, sillä tarvitsemme tässä yhteistyötä hyvinvointitoimialan, kaupunkisuunnittelun, kaavoituksen 
ja julkista kiinteistörakentamista tuottavan TVT:n kanssa.  

 
Vanhustyö niin kotihoidossa, erilaisissa palveluasumisen muodoissa kuin laitos-
hoidossa lisääntyy, joten työsarkaa riittää. Vanhustyö ei ole vain niukkoja resurs-
seja ja kasvavia kustannuksia, vaan se on mahdollisuuksia parempaan, se on 
myös uusia toimivampia ja ergonomisia tiloja. Turussa otettiin käyttöön syksyllä 
2019 Vuokkokoti ja Kulkurinvalssi-palvelutalot. Näissä uusissa tehostettuun pal-
veluasumiseen suunnitelluissa yksikössä ikäihmisten on hyvä olla.  
 
 

Päivi Pietari 
Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja 2017-2021 



8 

 

Tarinani 
Minua oli oheistettu teke-
mään haastattelu Ruusu-
korttelissa asuvasta 95-
vuotiaasta Lailasta, enkä heti 
ymmärtänyt, että kysymys 
olikin vanhasta tutustani Ystä-
väpiiri-toiminnan puitteissa. 
Eli en ollut uskoa hänen ikään-
sä, vaikka sen varmaan joskus 
pari vuotta sitten olinkin kuul-

lut. Ikäisekseen siis todella virkeä ja viehättävä van-
ha leidi on kyseessä. Mutta annetaan hänen itse 
kertoa oman elämänsä vaiheista. 
 
"Olen syntyjäni Rymättylän tyttöjä ja  vanhin neljäs-
tä tyttärestä. Lapsuus kului kauniissa saaristolais-
maisemassa, isä työskenteli kirvesmiehenä ja äiti 
hoiti taloutta, johon meidän tyttöjen lisäksi kuului 
myös jonkin verran kotieläimiä. Kouluun oli noin 
parin kilometrin matka, jonka kävelimme tai pyöräi-
limme ja talvella hiihdimme. Pidin kirjoittamisesta ja 
muistan kerran jopa voittaneeni jonkin kirjoituskil-
pailun.  
 
Rippikoulun käytyäni pääsin talven ajaksi  piikomaan 
maataloon, päällimmäisenä muistona tuosta ajasta 
on suunnaton koti-ikävä. Töitä riitti joka päivälle, ja 
kotiin viiden kilometrin päähän pääsin käymään vain 
sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen. Ja illaksi piti 
vielä polkea takaisin iltatoimiin. Seuraava työpaikka 
löytyi Naantalin Kukkatehtaasta. Siellä tein ompelu-
töitä, lähinnä pitsejä ja koristeita naisten puseroihin. 
Viihdyin siellä peräti neljä vuotta, sillä työnantaja oli 
mukava ja meille nuorille tytöille järjestettiin myös 
kaikenlaista vapaa-ajan ohjelmaa. Mukavat muistot 
noista ajoista, ja muutama mustavalkoinen valoku-
vakin tallella. 
 
Paita ja Solmio -nimiseen yritykseen Turussa siirryin 
vuonna 1944. Työ oli tehdastyöntapaista ja siellä 
valmistettiin mm. paperisia naisten liivejä. Opin työn 
vierestä seuraamalla. Oli sota-aikaa ja kaikesta oli 
pulaa, se leimasi hyvin tuota kautta. Jouduin kuiten-
kin lopettamaan työn, koska sairastuin keuhkotu-
berkuloosiin ja jouduin Paimion parantolaan vajaak-
si vuodeksi. Ilmarintahoito oli silloin käytössä ja sain 
sitä yhteensä kolme vuotta. Kuntoni kohennuttua 
sain ompelutöitä pienistä pukuompelimoista, joita 
oli siihen aikaan Turussa useita, elettiinhän vielä 
aikaa ennen laajaa valmisvaateteollisuutta. Töitä ei 
kuitenkaan ollut tarpeeksi, välillä vain yksi päivä vii-

kossa.  Kysyin eräältä VR:llä työskentelevältä ystä-
vältäni, mahtaisiko heiltä löytyä töitä. Kuinka olla-
kaan VR:n Sähköpiiri Turussa etsi konekirjoitustai-
toista toimistotyöntekijää. Eli pikaisesti menin kone-
kirjoituskurssille ja haastattelun ja lääkärissä käyn-
nin jälkeen minut palkattiin hoitamaan piirin käteis-
varastoa ja toimistotöitä toukokuussa vuonna 1959. 
Työ oli kaikin puolin monipuolista, palkanlaskenta 
kuului myös tehtäviini. Puhelin oli keskeinen asia 
työssäni, sillä olinhan aina paikalla ja otin tiedot vas-
taan ja toimitin asianomaisille. Sain myös osallistua 
monille kursseille, jotka auttoivat hallitsemaan pa-
remmin kokonaisuutta ja antamaan varmuutta teh-
tävieni hoidossa. Ruotsin taidosta  tarvittiin myös 
todistus, eli suuntana oli Työväenopisto, jossa saa-
toin parannella kielitaitoani. Sekin tutkinto tuli suo-
ritetuksi , vaikken ruotsin kieltä työssäni liiemmin 
tarvinnutkaan. Mainittakoon että olin työyhteisön 
ainoa naispuolinen työntekijä, ja kohdeltiinhan mi-
nua kuin kukkaa kämmenellä. Toisaalta osasin kyllä 
olla jämpti ja pitää järjestystä ja vähän kuriakin yllä. 
  
Aluksi kuuluin SAK:hon ja sehän oli aika miesvaltai-
nen liitto, eikä naisille paljon vapaa-ajantoimintaa 
ollut tarjolla. Kun työnimikkeeni muuttui, pääsin 
liittymään Virkamiesliittoon, joka taas oli naisvaltai-
nen liitto ja sitä myötä myös erilaista  vapaa-ajan 
toimintaa oli runsain mitoin. Oli liikuntaa ja kulttuu-
ria ja innostuin myös liittymään näytelmäkerhoon, 
jonka sihteerinä ja kuiskaajana toimin. Se oli todella 
mukavaa ajanvietettä, kotipuolessa esiintymisten 
lisäksi kiertelimme Suomea aina Oulua myöten. Li-
säksi oli myös useita retkiä ja opintomatkoja muiden 
teemojen puitteissa. 
 
Mutta kaikki mukava loppuu aikanaan, tai loppuu-
ko? 30 vuoden työsuhteeni päättyi eläköitymiseen 
vähän haikein mielin. Vähän pelottikin työyhteisöstä 
luopuminen, mutta onneksi tilalle tuli taas paljon 
muuta. Liityin heti VR:n eläkeläisiin ja heillä  olikin  
paljon erilaista aktiviteettia. Oli senioritansseja, kan-
santansseja, kuoroa, orkesteria, postimerkkeilyä . 
Hetken toimin huvitoimikunnassakin aktiivisena.  
Mukavia ikimuistettavia matkoja tanssin puitteissa 
teimme Baltiassa, Puolassa, Saksassa ja Tanskassa.  
Tanssia harrastin lähes 90-vuotiaaksi. 
 
Täytynee mainita vielä eräs harrastukseni tai elä-
mäntapani eli mökkeily. Jäin leskeksi jo 1974, mutta 
enhän minä mökistä halunnut luopua. Sinnikkäästi 
siellä oleskelin välillä säiden armoillakin, aluksi ei   
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ollut edes puhelinta. Vasta, kun sydän alkoi reistailla 
ja sain sille tahdistimen avuksi, luovuin vähän ras-
kain mielin kesäpaikasta vuonna 2010. 
 
Minulla ei ole omia lapsia, mutta mieheni poika per-
heineen ja sisareni lapset  ovat antaneet minulle 
myös tällaista elämänsisältöä elämääni. Olen saanut 
seurata lasten kasvamista ja tunnen olevani myös 
heille tärkeä. Nyt Korona-aikana on fyysinen  yhteys 
tietysti vähentynyt, 95-vuotiskahvitkin pienimuotoi-
sesti pidettiin Ruusukorttelin pihalla.   
 
Lisäksi minulla on Turun Seudun Vanhustuen kautta 
ystävä, jonka kanssa olen käynyt kävelyllä kevään ja 
kesän aikana. Haluankin kiittää yhdistystä tällaisesta 

mahdollisuudesta saada ystäviä vielä näin vanhoilla-
kin päivillä. 
 
Mikä on mottoni elämään, kysyy Maarit? No olen 
omasta mielestäni ollut aina elämänmyönteinen ja 
osannut iloita pienistäkin asioista. Nyt on elämä eh-
toopuolella, mutta aika hyvin vielä yksikseni pärjäi-
len, kauppa on aivan vieressä ja läheiset pitävät yh-
teyttä. Ruusukorttelissakin on normaaliaikoina pal-
jon ohjelmaa. Olen elämälle kiitollinen, niin paljon 
hyvää kolhujenkin  myötä se on minulle kuitenkin 
antanut." 

                
  Teksti ja kuva: Maarit Rintala 

Tiedotusryhmä 

Kun pandemia pakotti Vanhustuen keskeyttämään 
ryhmäkokoontumiset toimistolla, tuli meille kiire 
kehittää korvaavia tapahtumia netin ihmemaail-
maan. Pohdimme, mitä voisimme virtuaalisesti jär-
jestää, yhdistystyöntekijämme Daniel ehdotti tieto-
visaa. Rangaistukseksi oma-aloitteisuudestaan hän 
sai kontolleen visailuisännyyden ja kysymysten laati-
misen. Koska kaikki eivät ole vielä löytäneet visaam-
me, johon pääsee www.vanhustuki.fi –sivun kautta, 
tässä pohdittavaksi valikoima tähän asti esitettyjä 
kysymyksiä. Näitä on hauska pohtia vaikka kaverei-
den kanssa kaikessa rauhassa – niin mekin teemme 
joka toisen viikon torstaina kello 13! 
 
1) Ketä (Joseph Karl Stielerin tekemä) kuvan maa-
laus esittää? 
 
2) Mikä on PINTA-ALALTAAN 
Suomen suurin kaupunki? 
 
3) Kuka oli Ridge Forresterin en-
simmäinen vaimo televisiosarjas-
sa Kauniit ja Rohkeat? 

4) Mistä tehtävästä Edward J. Smith (1850-1912) 
muistetaan parhaiten? 
 
5) Kuka oli Raamatun mukaan Iisakin vanhin poika? 
 
6) Mikä oli Suomen miesten jääkiekkojoukkueen 
sijoitus Calgaryn olympialaisissa 1988? 
 
7) Kenen kappaleita ovat ”Tummansininen seuralai-
nen” ja ”Mennyt mies”? 
 
8) Montako mahaa on lehmällä? 
 
9) Kenen kaveri on Mauri Mäyräkoira? 
 
10) Minkä tuotteen raju hinnannousu ja -lasku ai-
heutti maailman ensimmäisen pörssiromahduksen 
Alankomaissa vuonna 1637? 
 

Teksti: Daniel Telén, yhdistystyöntekijä 
Kuva: Wikipedia 

Vastaukset sivulla 18. 

Tietovisa 

Maksutonta digiapua omaishoitajille 
Haluaisitko oppia tabletin käy-
tön tai kaipaisit kotiin opastajaa 
tietokone tai älylaitteilla? 
 Varaa opastaja kotiin puh. 040 
683 9595 (arkisin kello 9.00-
14.00). Tarvittaessa järjestämme 
hoidettavan seuraksi vapaaeh-
toisen, jotta saat opetella rau-
hassa.  

Veikkauksen rahoittama Turun seudun omaishoita-
jat ry:n projekti. 

Maksutonta apua digipulmiin 
Digineuvoja Olavi Helenius auttaa 
ikäihmisiä niin älypuhelimen, tab-
letin kuin tietokoneen käytössä. 
Hän opastaa ikäihmisiä torstaisin 
kello 16-18 Me-talolla 
(Hyrköistentie 28) ja tulee anta-
maan opastusta maksutta myös 
kotiin, ajanvaraus puh. 
044 765 8049.  

Digiapua on saatavilla 6.10.2020 asti.  
Toiminnan rahoittaa Turun kaupunki. 

Olga Raitanen,  
Tutuks-digihanke  

Olavi Helenius,  
digineuvoja 
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Kesän Pienet Puistokonsertit 

SIRPAN JA OSKARIN TERVETULLUT 
PALUU ILON LÄHETTILÄIKSI 

 
Selaillessamme aiempia jäsenlehtiämme, 
totesimme kuinka paljon Sirpa ja Oskari  
Vaitinen ovat vapaaehtoistyössä antaneet 
itsestään yhdistyksellemme eri tehtävissä. 
 
Sirpa toimi hallituksen jäsenenä useita  
vuosia ja molemmat heistä olivat pitkään 
ohjelmatyöryhmän aktiivisia, osallistuvia  
jäseniä. Vuosien varrella olemme saaneet 
yleisötilaisuuksissamme nauttia heidän  
mukaansa tempaavista esiintymisistään. He 
ovat aiemminkin toimineet yhdistyksemme 
hyväksi Ilon lähettiläinä, vieden lämminhen-
kisen musiikkiohjelmansa välityksellä iloa eri 
vanhuskohteisiin ja samalla tietoa yhdistyk-
semme toiminnasta. 
 
Sirpa ja Oskari ovat pitkänlinjan artisteja, 
heillä on kokemusta vuosikymmenten ajalta. 
He esiintyvät Duo TraBandin nimissä  
edelleen. Sirpa toimii myös solistina Turun 
Rautatiehanuristeissa ja on sitäkin kautta 
tullut tutuksi yleisöllemme. He viihdyttävät 
ja ohjaavat myös lomalaisia Virroilla  
Eläkkeensaajien Keskusliiton Lomakeskus 
Rajaniemessä aina määrätyin viikoin vuodes-
sa. Edellä mainittujen lisäksi he ovat palaa-
massa yhdistyksemme Ilon lähettiläisiksi, 
sekä lupautuneet edelleen osallistumaan 
yleisötilaisuuksiemme ohjelmiin. 
 
Olimme kiitollisia, kun aikanaan saimme  
Sirpan yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan 
mukaan välittämään iloa vanhuksille. Sirpa 
on antamansa lupauksen kiitettävästi lunas-
tanut. Myöhemmin hän toi rinnalleen Oska-
rin ja perustivat Duo TraBandin. He ovat  
yhdessä tehneet arvokasta, vanhuksia  
kunnioittavaa pyyteetöntä vapaaehtoistyötä 
yhdistyksellemme lämminhenkisinä musiikin 
tulkitsijoina. 
 

Teksti: Ritva Ilmanen ja Seija Loponen 
ohjelmatyöryhmän jäsenet 

Kuvat: Kirsi Hyvärinen 
yhdistystyöntekijä 

Ilon lähettiläät esiintyivät heinäkuussa Asemanpuistossa. Sirpa 
ja Oskari saivat vahvistuksekseen Teuvo Virtasen, joka laulaa ja 
laulattaa kuulijoita Vanhustuen iltapäivässä joulukuussa. 
Seuraavat maksuttomat Puistokonsertit ovat to 20.8. kello 13 
Ruusukorttelin pihassa ja 27.7. Lehmusvalkamassa. Tervetuloa! 
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Laulun voima 
Mieti sitä tunnetta, kun lempikappaleesi pärähtää 
soimaan radiosta. Pysähdyt, hymy karahtaa huulille-
si. Jalka alkaa huomaamatta vipattaa ja liityt innolla 
mukaan lauluun. Melodia pulppuaa aluksi suustasi 
hieman kankeasti, mutta aivosi ovat jo alkaneet 

synkronoida koko ke-
hoa musiikin kanssa. 
Olohuoneesta tulee 
näyttämösi. Ja hyvällä 
tuurilla naapuristasi 
spontaanin esityksesi 
yleisö. 

 
Ensimmäisen säkeistön sanojen välissä muistuu mie-
leen se, miten monet tieteelliset tutkimukset ovat 
syynänneet laulamisen hyötyjä. Onhan se harvoja 
asioita, joilla on niin perustavalaatuinen voima saa-
da ihminen käymään läpi koko tunteidensa kirjo. 
 
Neurologisten tutkimusten perusteella laulamisen 
hyödyt voi tiivistää kolmeen kategoriaan: 
Laulaminen edistää fyysistä hyvinvointia. Yläkroppa 
saa aerobista liikuntaa, joka edistää hapenottokykyä 
ja harjoittaa lihaksia. Tämä vaikuttaa positiivisesti 
hengitykseen, puheeseen ja ryhtiin. 
Laulaminen edistää psyykkistä hyvinvointia. Negatii-
viset ajatukset, ongelmat ja kivut istahtavat jäähylle 
mielihyvähormonien vaikutuksesta, jättäen jälkeen-
sä rauhallisemman olon ja selkeämmät ajatukset. 
Mieli aktivoituu, harjoittaen oppimis- ja muistitoi-
mintoja. 
Laulaminen edistää sosiaalista hyvinvointia. Oli ky-
seessä sitten työmaa, konsertti, juhla, hautajaiset tai 
vallankumous, laulu hämärtää ventovieraiden väli-
set rajat. Sen luoma sanaton side vahvistaa tunteita 
yhteisöllisyydestä, yhteisestä päämäärästä ja jaetus-
ta kokemuksesta. Ei siis ihme, että arvioltaan 5 % 
suomalaisista ja Euroopan laajuisesti 4,5 % väestös-
tä on hakeutunut harrastuksena laulamaan. 
 
Kappale kasvaa ensimmäiseen kertosäkeeseen ja 
niin tekee innostuksesikin. Tuttuakin tutumpien ly-
riikoiden revittely tuntuu lähes terapeuttiselta. 
Muistat, ettet ole tässä ajatuksessa yksin, sillä laula-
misen terapeuttista potentiaalia tutkitaan jatkuvaa 
tahtia. Se on osoittanut olevansa lupaava työväline 
osana monenlaisten sairauksien hoitoa, kuten afasi-
aa, autismia, Parkinsonin tautia ja astmaa. Krooni-
sista sairauksista ja kivuista kärsivät hyötyvät sen 
masennusta ja ahdistusta lieventävästä vaikutukses-
ta. Mahdollisuuksia on valtavasti. Välittömin reaktio 

tulee kuitenkin dementiapotilailta. Jopa muuten 
kommunikointiin kykenemättömien on tiedetty 
liittyvän mukaan tuttuun lauluun, haparoiden, 
mutta läsnä siinä hetkessä. Ja vaikka kokemus unoh-
tuu, toistolla laulamisen positiiviset vaikutukset ovat 
pitkäkestoisia.  
 
Ehkä pitäisi ottaa tavaksi hoilottaa itsekseen aina 
kauppalista läpi, ettei tulisi kolmatta kertaa unoh-
dettua ostaa sitä juttua, minkä takia lähdit kaup-
paan. 
 
Toisen säkeistön alussa päästätkin ilmoille soraää-
nen. Pysähdyt hetkeksi ja epäröit. Lauluääni on mo-
nelle hyvin henkilökohtainen asia ja rinnastamme 
sen yhteiskunnan vaikutuksesta johtuen saman-
laiseksi suoritukseksi kuin monen muun asian elä-
mässämme. Laulamisen hyödyistä nauttiminen ei 
kuitenkaan vaadi nuotilleen osumista. Eikä tarvitse 
mennä paljon ajassa taaksepäin, kun nuotilleen osu-
misella ei ollut lainkaan merkitystä. Laulaminen on 
muinainen taiteenmuoto ja kumpuaa sisältämme 
luonnollisesti, vaistonvaraisesti. Se esiintyy edelleen 
teknologisesti vähemmän kehittyneiden yhteisöjen 
sosiaalisen elämän tärkeimpänä työvälineenä. Se on 
tapa karkottaa viholliset, jakaa perimätietoa ja 
viettää aikaa yhdessä. Jos olet osa yhteisöä, olet osa 
sen musiikkia. Jokainen on laulaja, tanssija ja instru-
mentti. 
 
Pidät tästä ajatuksesta 
kiinni viimeisen ker-
tosäkeistön pamahtaessa 
käyntiin ja nyt tunnet, mi-
ten hyvä olo on levinnyt 
päästä varpaisiin ja syk-
keesi pamppailee kappa-
leen rytmin tahtiin. Laitat 
itsestäsi kaiken viimeiseen 
säkeeseen, naapurista vä-
littämättä.  
 
Kappale haipuu pois ja hetken olet vaan. Hiljaisuus 
rikkoutuu seuraavan kappaleen ensimmäisten sävel-
ten soljuessa ilmoille ja tajuat, että tämäkin on 
tuttu. No, nyt kun on ääni lämmitelty jo valmiiksi, 
niin jos vielä tämä laulu… 

 
Teksti: Mari Reinikainen 

yhdistyssihteeri 
Kuvat: Pixabay 
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Kuntoilukummitoiminta 
Kesäkuun ensimmäisenä päivänä tulin ensimmäistä 
kertaa työpaikalleni Turun Seudun Vanhustukeen 
Kuntoilukummitoiminnan ohjaajana. Kuntoilukum-
mitoimintaa oli jo ollut aikaisemmin jonkin verran, 
mutta koronan takia kaikki toiminta oli tauolla. Van-
husten kuntoilu on ollut lähellä sydäntäni jo aikai-
semmin.  
 
Oman kodin vangiksi jääminen on hurja ajatus. Toi-
von ja uskon, että voimme kuntoilukummitoiminnal-
la vaikuttaa, ettei niin tarvitsisi käydä kenellekään.  
 
Lihaskato alkaa vähitellen 50 ikävuoden tienoilla. Jos 
ei harjoittele ahkerasti ja tehokkaasti, lihaskato ete-
nee omassa tahdissaan vääjäämättä. Aluksi voi huo-
mata, että alkaa olla lieviä vaikeuksia portaissa nou-
semisessa tai vaikka bussiin nousemisessa. Rol-
laattori on mainio apuväline, mutta jos kotoa läh-
tiessä ja kotiin pääsemiseksi on kuljettava kaksikin 
porrasta, voi käydä niin, että yksin kotoa lähteminen 
jää kokonaan.  
 
Jos liikkuminen vähenee, alkaa se vähitellen vaikut-
taa kuntoon muutenkin. Seuraavaksi saattaa olla 
vaikea nousta matalalta sohvalta tai wc-pöntöltä. 
Lihaskato vaikuttaa ensin nopeisiin lihassoluihin, 
niihin, joita tarvitaan äkkinäisissä tilanteissa. Esimer-
kiksi läheltä piti-kaatumisissa. Jos äkkitilanteen hal-
linta on heikko, ja vielä lisäksi alaraajojen lihasvoima 
alentunut, kaatumisriski on lisääntynyt. Hyvällä tuu-
rilla kaatuessa ei käyn kuinkaan, mutta huonossa 
tapauksessa kaatuminen johtaa kävelykyvyn mene-
tykseen.  
 
Korona-kevään jäljiltä yhä useammalle on käynyt 
näin. 
 
Lihasvoimaharjoittelu on lihaskadon ensisijainen 
ehkäisy- ja hoitokeino. Harjoittelu on vaikuttavaa 
vielä hyvin vanhoilla ja huonokuntoisillakin ihmisillä. 
Olen kuullut sanottavan, että liikuntaa ei ole kos-
kaan liian myöhäistä aloittaa, mutta sen lopettami-
nen on aina liian aikaista. Hyvin sanottu!  
 
Pienetkin vaikutukset voivat iäkkäillä olla ratkaisevia 
toimintakyvyn ja elämänlaadun kannalta. Liikunnan 
aloittamisella tai lisäämisellä iäkkäänä on samankal-
taisia myönteisiä vaikutuksia, kuin keski-iässäkin. Ja 
mihin kaikkeen liikunta vaikuttaakaan! Ainakin lihak-
siin, luustoon, niveliin, asennonhallintaan, hengitys- 
ja verenkiertoelimistöön, aivojen toimintaan, unen 

laatuun, fyysiseen toimintakykyyn sekä psyykkiseen 
hyvinvointiin.  
 
Lihaskuntoa kehittävän harjoittelun ohella tulee pi-
tää myös huolta hyvästä ravitsemuksesta. Hyvä ra-
vitsemus on edellytys sille, että lihaskuntoharjoitte-
lu todella parantaa lihaksistoa. Proteiinin riittävä 
saanti on erityisen tärkeää lihasten kehityksen kan-
nalta. Tämän kaikki varmasti tietävätkin. On tutki-
muksia, joiden mukaan hedelmien, marjojen ja vi-
hannesten sisältämät antioksidantit saattavat vä-
hentää lihasten hajoamista. Sen lisäksi, mitä kaikkea 
muuta hyvää hedelmät, marjat ja vihannekset teke-
vätkään! 
 
Kuntoilukummitoiminnassa vanhukselle tarjoutuu 
mahdollisuus harjoitteluun vapaaehtoisen ollessa 
lähellä. Tämän vuoksi harjoittelu on turvallista. Mo-
nelle käy niin, että yksin harjoitteleminen helposti 
jää. Ei tule aloitettua tai saattaa pelätä kaatumista 
niin, ettei uskalla yksin harjoitella. Vapaaehtoisen 
kuntoilukummin kanssa tulee harjoiteltua ainakin 
kaksi kertaa kuukaudessa, yhdessä kummin kanssa. 
Tämä saattaa innostaa harjoittelemaan itsekseen-
kin. Toiminnan tavoitteena onkin, että kotona asuva 
ikäihminen saa itsevarmuutta liikkumiseen, arkiaktii-
visuus ja toimintakyky pysyy yllä tai paranee. Näin 
turvallinen kotona asuminen voi jatkua pidempään.  
 
Tällä hetkellä mukana toiminnassa olevista aktiivisis-
ta tuettava-kummipareista osa on harjoitellut jo 
ennen korona-aikaa, osa on aloittanut kesän aikana. 
Kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Sekä kummit 
että vanhukset ovat kokeneet tapaamiset antoisiksi. 
Harjoittelu on toki pääasia, mutta harjoittelun lisäksi 
tapaamiskerralla on ehtinyt rauhassa vaihtaa kuulu-
misia ja ovatpa jotkut parit lähteneet vielä kävely-
lenkillekin harjoittelun jälkeen.  
 
Toimintaan otetaan mukaan uusia tuettavia ja kou-
lutamme uusia vapaaehtoisia kummikursseilla läpi 
syksyn. Kunhan korona suo.  
 
Kaiken toimintamme tavoitteena on vanhusten hy-
vinvoinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhenemi-
sen turvaaminen. Kuntoilukummitoiminta on tärkeä 
lisä tavoitteiden saavuttamisessa. 
 

Teksti: Iida Aulas 
fysioterapeutti 

Kuntoilukummitoiminnan ohjaaja  
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On maksutonta ystävätoimintaa 70 vuotta täyttä-
neille yksinäisille ja yksin asuville henkilöille. 
 
Vapaaehtoiset eivät tee ammattilaisille kuuluvia 
tehtäviä ja he toimivat tavallisen ihmisen tiedoin ja 
taidon, joten toimintaan emme voi ottaa henkilöitä 
jotka tarvitsevat ammattilaisen apua muisti-,  
päihde- tai mielenterveyssyistä. 

 Tukiystävä käy joka toinen viikko, on juttukaveri, 
tukena ulkoilussa ja apuna asioinnissa. 

  Puhelinystävä soittaa sopimuksen mukaisesti 2-
4 kertaa kuukaudessa ja juttelette ar-
jen asioista ja vaikka muistelette men-
neitä. 
LISÄTIETOJA / kysy ystävää: puh. 045 
613 8839 / www.vanhustuki.fi 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n Tukiystävätoiminta  

Ystävykset seikkailuilla 
Syyskuussa 26.pvä 2016 menin tutustumaan tukiys-
tävätoiminnan ohjaajan Johannan kanssa tulevaan 
ystävääni. Hieman oli jännitystä rinnassa, mutta vas-
taan ottamassa oli aurinkoinen ja iloinen Brita!  
 
Ensi tapaamisella sovimme jatkosta niin, että joka 
toinen viikko tavataan. Näin alkoivat yhteiset tapaa-
miset ja aina on ollut kiva mennä hänen luokseen. 
 
Useimmin tapaamme Britan kotona, käymme lenkil-
lä, kaupassa ja kahvittelemme. Olemme käyneet 
myös ostoskeskuksissa ja kaupungilla torilla, mikä 
on tärkeä paikka Brittalle. Ja keskiajan markkinoilla 
poikkesimme ihmettelemään mitä kaikkea on ennen 
ollut. Niin vaatetusta, käsitöitä ja syömisiä. 
 
Pisin reissumme on ollut risteily, jolloin kävimme 
Tukholmassa aamiaisella. Matkalla ilmeni ainakin 
yksi puutos mikä minulla on, en osaa tanssia. On-
neksi risteilyllä oli entinen työkaveri ja hän tanssitti 
Britaa. 
 
Yhtenä kauniina kesäpäivänä matkasimme kansan-
puistoon vesibussilla ja sieltä kävelimme Honkapir-
tille syömään. Matkalla "lankesin" puunjuureen. Sen 
jälkeen jalka on noussut vähän korkeammalle.  
 
Kerran teimme bussiretken Ikeaan, ja sieltähän tuli 
jotain tavaraa mukaan. Purjelaivoja olemme käy-
neet vain ihastelemassa. 
 

Olemme käyneet Kesäteatterissa Samppalinnan mä 
ellä katsomassa Naimakaupat Vegasissa, Laviksessa 
Ruusukortelissa ja onpa käyty naapuritalossa asun-
tonäyttelyssäkin.  
 
Britalla on välillä hoidossa kaksi kissaa, aivan mustia 
ja kiiltäväturkkisia. Kissat, ylhäiset ystävämme, salli-
vat joskus myös minun silitellä. Pihalla ne on narus-
sa ja seuraavat lintuja, ja linnuthan myös härnää 
kissoja. Karvaiset ystävät sopivat hyvin minullekin.  
 
Tämän kevät tapaamiset menivät puhelimen välityk-
sellä. Oli todella kiva mennä tapaamiseen, kun saim-
me luvan!  
 
Neljä vuotta on mennyt nopeasti ja toivon, että 
saamme vielä monta hyvää hetkeä yhdessä.  
 

Teksti: Brita ja Hellevi 
Tuettava ja tukiystävä 

Kuva: Pixabay 

välittää vaitiolovelvollisia vapaaehtoisia kuntoilu-
kummeiksi yksin asuville yli 70-vuotiaille, joilla vä-
hintään yksi seuraavista asioista tuottaa haasteita: 
tuolilta ylösnousu, portaiden kävely tai ulkona liik-
kuminen. Ikäihmisellä ei saa olla muistisairautta, 
päihde- eikä mielenterveysongelmia. 

 Kuntoilukummi käy neljän kuukauden ajan joka 
toinen viikko luonasi jumppaamassa kanssasi. 
Toiminta on maksutonta eikä velvoita 
yhdistyksen jäsenyyttä. 
LISÄTIETOJA / kysy kummia: puh. 050 
544 3313 tai www.vanhustuki.fi. 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n Kuntoilukummitoiminta 
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Käsityökerhon kuulumisia 

Vapaaehtoisten iltapäivä Kupittaalla 
Kokoonnuimme kesäkuun aurinkoisena tiistaina tutustumaan toisimme ja liikkumaan yhdessä. Palataan 
mukavaan iltapäivään vielä kuvien kera. Kiitos kaikille mukana olleille! 

Kuvat: Kirsi Hyvärinen 
yhdistystyöntekijä 

Käsityökerholaiset ovat olleet aktiivisia myös koronan aikana. Meillä on ollut 
ilo ilahduttaa kerholaisten kutomilla sukilla ja tossuilla TYKS ortopedian osas-
tolla lonkkaleikkauspotilaita sekä peitoin vastasyntyneitä. 
 
Toimistolle on ilmaantunut myös uusia tuotteita! Muun muassa ihania tuikku-
kippoja, ampiaiskarkottimia, hiirulaisia ja pikkuisia töppösiä. 
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Ratkaisut sivuilla 24 ja 25. 

Miniristikoiden harmaista ruuduissa olevista kirjaimista muodostuu nelikirjaiminen sana (vihje: suomalais-
-ruotsalainen metsäteollisuusyritys). 

 1 
kuokitt
ujakin 

 
Turun  
Don 
Juan 

otin x - r 

musiikkia 
tai osasto 

    

Karhi + - e -     

hjelm ja 
klem äällä 

    

Keisarikun-
nan Olavi  

    

2  

Hy-
vien 

herro-
jen 

Tyyne 

minä 
teen 
uutta 

bril-
jantti 

2.  
Roine 
mum-
mi 

kampus     

kapeneva 
naula 

    

komisario 
Palmuna 

    

Saari Rans-
kan Po-
lynesiassa 

    

 3 
joukon 
edellä 

vettä-
läpäi-
sevä 
maa 

Arvo 
Ylppö 
mita-
listi 
Ranin 

saari 
Indo-
nesias
sa 

erin     

10. suu-
rin 

    

Tenava-
tuokio 
täti 

    

ohjelmis-
to pilves-
sä 

    

 4 

peru-
na, 
nai-
nen 

vähän 
kahvi 
Sisili-
asta 

Oma 
maa 

Airola 

Venlan ”isä”, 
kondiittori-
mestari 

    

Dubain verk-
kokauppa 

    

Vastakohta, 
poikkeava 
konjuktio 

    

nauhat, hih-
nat ja nyörit 
Oy 

    

2  9 3  1 4  7 

5  7  9  1 3  

   7 5 2  9 6 

9 1    7 3 2 5 

3 5 4 1 2  7 6  

  8    9   

1 9  5 6  2   

6 7  9  4  8  

8  5  7 3 6 1  

 2  7  8  1  

 8   3  4  7 

4  1 5  9 3  2 

 9 8  5 1  6  

2  3 8    4 5 

 4  9 2 3 1  8 

 5 7  9  8 2  

8  2 6 1   9 4 

9   2  7 5  1 

Jokaiseen pysty– ja vaakariviin sekä 3x3 ruudun kokonaisuuteen tulee  
kerran numerot  1-9. 

SU
D

O
K

U
T 

M
IN

IR
IS

TI
KO

T 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruotsi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mets%C3%A4teollisuus
https://www.ratkojat.fi/hae?s=arit&solutions_only=0
https://www.ratkojat.fi/hae?s=arit&solutions_only=0
https://www.ratkojat.fi/hae?s=upea&solutions_only=0
https://www.ratkojat.fi/hae?s=upea&solutions_only=0
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Vanhustuen historiaa 

Vapaaehtoistyö on yksi tapa olla edistämässä hyviä 
asioita. Vapaaehtoistyö on mielekästä ja antoisaa. 
Sen myötä on myös mahdollisuus saada uusia ystä-
viä. Turun Seudun Vanhustuki ry on yksi erimerkki 
siitä, mitä voi tapahtua, ja mitä voi saada aikaan, 
kun innostuneita ja aktiivisia ihmisiä lähtee toimi-
maan ja tekemään työtä yhdessä tärkeiksi katso-
miensa arvojen pohjalta. 

 
Joukko aktiivisia 
naisia perustivat 
vuonna 2000 
Ihmisarvoisen 
Vanhuuden Liitto 
ry:n Turun Seu-
dun toimintaryh-
män. Aktiivisten 
naisten joukkoon 

kuuluivat Anita Sorsimo, Tuula Santalahti, Anna-
Kaarina Gullischen, Ruth Hasan, Irma Vilja, Sirkku 
Salomaa, Marja-Liisa Tuomi, Arja Järvinen, Seija Lo-
ponen, Pirjo Immonen-Räihä, Aili Sjöroos, Pirkko 
Kilpinen, Anja Mielikäinen, Tarja Kopu ja Marja-
Leena Rissanen.  Seija Loposen aktiivisen toiminnan 
tuloksena ryhmään saatiin mukaan vanhusprofesso-
ri Sirkka-Liisa Kivelä, joka oli vuotta aiemmin siirty-
nyt Oulun yliopistosta Turun yliopistoon. Toiminnan 
aloittamisen taustalla oli yhteinen huoli vanhusten 
hoivan puutteista, ja halu edistää yksinäisten van-
husten hyvinvointia. 
 
Toimintaryhmä päätyi perustamaan Turun Seudun 
Vanhustuki ry:n, perustava kokous pidettiin vuonna 
2002 joulukuun 17. päivänä. Perustavia jäseniä oli 
kuusitoista. Sirkka-Liisa Kivelä toimi puheenjohtaja-
na vuonna 2003 ja oli hallituksen jäsenen vielä vuo-
den 2004. Sirkka-Liisa Kivelän jälkeen hallituksen 
puheenjohtajana toimi Sirkku Salomaa vuosina 2004 
– 2005. Sirkka-Liisa Kivelän puoliso Mauri Akkanen 
loi pohjan keskusteluille kirjoittamalla yhdistykselle 
sääntöversion. Toiminta-alueeksi määriteltiin Turun 
seutu.  
 
Toiminnan tavoitteena oli edistää vanhusten henkis-
tä ja fyysistä hyvinvointia sekä arvokasta vanhene-
mista, mikä on säilynyt yhdistyksen punaisena lan-
kana aina näihin päiviin saakka. Yhdistyksen toimin-
ta on ollut alusta saakka poliittisesti sitoutumatonta. 
Yhdistys toimitti alkuun jäsenkirjettä, Tukiviestiä, 
joka ajan myötä muuttui lehdeksi, ja on tällä hetkel-
lä nimeltään Vanhustuen Viesti. Yhdistyksellä on 

oma logo. Kulkurin valssin säveleen on itse sanoi-
tettu Vanhustuen valssi, jota lauletaan eri tilaisuuk-
sissa. Yhdistyksen jäsenet puhalsivat vahvasti yh-
teen hiileen, ja yhdistys verkostoitui aktiivisesti toi-
siin alan toimijoihin. Yksi tärkeä yhteistyökumppani 
oli Turun Ruusukorttelin palvelukeskus, jonka toi-
minnanohjaajan tuella pystyttiin järjestämään viihde
- ja luentotilaisuuksia.  
 
Heti vuoden 2003 alkupuolella alkoi Ikäystävät -
toiminta, jota veti Ritva Ilmanen. Ritvan luotsaama 
Marimba -ryhmä saavutti suuren suosion. Näytelmä-
kerho oli nimeltään Horsmat, ja sitä veti Irma Vilja. 
Annneli Virta aloitti tuolijumpat, jotka ovat jatku-
neet melkein koko Vanhustuen olemassaolon ajan. 
Pienimuotoinen tukihenkilö- ja Auttava puhelin -
toiminta alkoivat keväällä 2004. Tukihenkilöiden 
koulutus alkoi jo vuoden 2003 puolella. Vuonna 
2006 perustetiin Syke -ryhmä, joka koostui eri tilai-
suuksissa kahvituksesta huolehtivista vapaaehtoisis-
ta. Aili Sjöroos oli mukana kahvituksessa alusta asti. 
Yhdistys järjesti arpajaisia, talkoilla leivottiin ja pide-
tiin kahvituksia eri tilaisuuksissa. Vapaaehtoistukea 
antoivat myös eri alojen lääkärit ja esiintyvät taiteili-
jat. Yhdistyksen toimintaa tehtiin näkyväksi, ja van-
husten asioiden edistämiseen pyrittiin olemalla yh-
teydessä päättäjiin, järjestämällä asiantuntijaluento-
ja ja paneelikeskusteluja sekä aloitteiden ja lehtikir-
joitusten avulla.  
 
Alkuun toiminta perustui hallituksen ja perustaja-
jäsenten vapaaehtoisuuteen, innostuneisuuteen, 
aktiivisuuteen ja talkootyöhön, koska ulkopuolista 
rahoitusta ei ollut. Tuloja saatiin jäsenmaksuista. 
Taloudellista tukea haettiin raha-
automaattiyhdistykseltä, joka myönsi avustuksen 
tukihenkilötoimintaan vuonna 2006 ja toiminta-
avustuksen vuonna 2008. Jäsenmaksutulojen ja raha
-automaattiyhdistyksen avustusten avulla toiminta-
mahdollisuudet paranivat, saatiin vuokrattua isompi 
toimitila ja palkattua toimistotyöntekijä, jolle siirtyi 
osa vapaaehtoisvoimin tehdystä työstä. Vapaaeh-
toisten lisäksi on syytä kiittää aktiivisesta toiminnas-
ta yhdistyksen hyväksi myös pitkä-aikaista hallituk-
sen puheenjohtajaa Pirjo Immonen-Räihää ja toi-
minnanjohtaja Jenny Oldenburg-Tiittoa, joka vei yh-
distyksen toimintaa eteenpäin viisaasti ja erinomai-
sella ammattitaidolla. 

Teksti: Tarja Kopu yhteistyössä Seija Loponen,  
Sirkku Salomaa ja  Anita Sorsimo   

Kuva: yhdistyksen leikekirja, perustajajäseniä 
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Kutsu yhdistyksen jäsenille kokoukseen 
 

POIKKEUSTILAN VUOKSI TILAISUUTEEN ON ILMOITTAUTUTTAVA  
MA 23.11. MENNESSÄ PUH. 044 536 7741 

  
Mikäli haluat tuoda esille jonkin asian kokouksessa, pyydämme sen kirjallisena 13.11.2020 
mennessä sähköpostitse nina.karuneva@vanhustuki.fi tai postitse toimitettuna yhdistyksen toi-
mistolle. 
  
Ennen virallista kokousta alkaen kello 16 kahvi ja kuntoilukummitoiminnan esittely. 

  

Turun Seudun Vanhustuki ry:n  
kevät– ja syyskokous 2020 

  
 
Aika:   keskiviikko 25.11.2020 kello 16.30 alkaen 
Paikka: Lounatuulet yhteisötalo Pihlajasali (2.krs), Läntinen Pitkäkatu 33, Turku 

Asialista: 
1. Kokouksen avaus  

2. Kokousvirkailijoiden valitseminen 

a. Puheenjohtaja  

b. Sihteeri  

c. 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa  

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

4. Asialistan hyväksyminen  

 Kevätkokous asiat 

1) esitetään tilinpäätös ja siihen liittyvä toimintakertomus 
2) esitetään tilintarkastajien lausunto 
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
4) päätetään vastuuvapauden päättämisestä 

 Syyskokous asiat 
1) päätetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 

· Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2021 
2) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet vuodelle 2021 

· Puheenjohtajaehdokkaiden esittely, puheenjohtajan valinta 
· Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet, ehdokkaiden esittelyt, jäsenten valinta ero-

vuorolaisten tilalle 
3) valitaan tilintarkastaja ja varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa 
4) palkitsemiset 
5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
6) kokouksen päättäminen. 

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Otathan jäsenkorttisi mukaan! 

  
Tervetuloa! 

  
Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallitus 

mailto:info@vanhustuki.fi
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Tietovisan vastaukset 
1) Ludwig van Beethovenia. Hänen syntymästään on 
tänä vuonna kulunut 250 vuotta. Monet maestron 
kunniaksi kaavaillut konsertit ja juhlat on siirretty 
ensi vuoteen. Beethoven voi lohduttautua sillä, että 
kenenkään säveltäjän 251-vuotisjuhlia ei olla ja tus-
kin tullaankaan viettämään samalla volyymilla. 
 
2) Rovaniemi (8 016,75 km²) josta tuli myös Euroo-
pan suurin kaupunki, kun Rovaniemen maalaiskunta 
yhdistyi kantakaupungin kanssa vuonna 2006. Esi-
merkiksi Turkuun verrattuna Rovaniemen pinta-ala 
on mukavat 32 kertaa suurempi. 
 
3) Caroline Spencer. Hän kuoli lyhyen avioliiton 
päätteeksi. Carolinella on saippuaoopperan hah-
moksi harvinainen kyky osata pysyä kuolleena. 
Useinhan ”kaunareissa” nähdään, kuinka kerran (tai 
useammin) kuollut hahmo paljastuu selvinneensä 
luullusta kuolemastaan uskomattomalla  tavalla. 
Caroline ei ole tähän sortunut, vaan on malttanut 
olla heräämättä henkiin. Kummittelemassa hän toki 
on käynyt, mutta sehän on aivan eri asia. 
 
4) Hän oli RMS Titanicin kapteeni. Kysymyksen vai-
keuskerrointa nettivisassa lisäsi se, että Titanic-leffa 
(1997) oli ainakin osalle tuntematon. Jos katastrofiin 
tutustuminen siirappisen rakkaustarinan kautta ei 
tunnu luontevalta, suosittelemme valitsemaan var-
haisemman elokuvan nimeltä Titanicin kohtalonyö 
(A Night to Remember, 1958) jossa onnettomuuden 
kuvaus on huomattavasti realistisempi. 
 
5) Esau, joka syntyi ennen kaksosveljeään Jaakobia. 
Esau myi esikoisuutensa Jaakobille vastineeksi 
keittoateriasta, ja Jaakob petkutti isältään esikoisen 
siunauksen. Raamattu ei kerro, mitä oikeuksia esi-
koisuuteen sisältyi, mutta joka tapauksessa Esaun 
toiminta nähtiin vakavana virheenä, jota mm. uuden 
testamentin heprealaiskirjeessä paheksutaan. Esau 
jäi myös Raamatun historiassa sivuraiteelle, sillä 
Jaakobin jälkeläisistä versoi Israelin kansa. 
 
6) Toinen. Tämä on Suomen jääkiekon ensimmäinen 
arvoturnausmitali. Sarjamuotoisen turnauksen vii-
meisessä ottelussaan Suomi voitti sensaatiomaisesti 
Neuvostoliiton ja nousi Ruotsin ohi hopealle. Neu-
vostoliitto oli jo aiemmin varmistanut olympiavoiton 
ja juhlinut parhaaseen neuvostotyyliin edellisen yön, 
mikä saattoi vaikuttaa asiaan. 
 

7) J. Karjalaisen. Laulut ovat vuodelta 2012 (Mennyt 
mies) ja 2018 (Tummansininen seuralainen). Tum-
mansinisessä seuralaisessa mies juttelee autolleen, 
eli kyseessä on moderni toisinto Tapio Rautavaaran 
Juokse sinä humma -klassikosta. Vertaa vaikkapa 
säkeitä: ”Eihän se tyttö tullutkaan / suotta me enää 
ootellaan” (Karjalainen) ja ”Eihän se tyttö minun 
kyytini tullut / kun olen poika hurjanlai-
nen” (Rautavaara). 
 
8) Neljä. Lehmän murkina taittaa matkan läpi kaik-
kien mahojen, joista jokaisella on oma tehtävänsä 
ravinnon hajottamisessa. Ensin ruoka menee pötsiin 
ja sitten verkkomahaan. Sieltä lehmä oksentaa ruo-
an suuhunsa ja pureksii herkullista märepalaa se-
koittaen siihen sylkeään eli otus märehtii. Sitten 
ovat vuorossa satakerta eli lehtimaha ja viimeisenä 
juoksutusmaha. 
 
9) Pekka Töpöhännän. Mauri Mäyräkoiralla (ruots. 
Taxen Max) on vain yksi korva, minkä takia sitä kiu-
sataan. Vanhustuen työntekijät tutustuivat hah-
moon, kun toiminnanjohtaja ehdotti muistisäännök-
si sympaattista mäyräkoiraa erään Maurin kohdalla. 
 
10) Tulppaanin sipulien. Nk. Tulppaanimania sai al-
kunsa, kun kauppiaat yrittivät arvata seuraavan se-
songin muotivärejä, ja ostivat sipuleita toivoen nii-
den arvonnousua. Spekuloinnin kiihtyessä hinnat 
nousivatkin, ja lopulta kaikki kansanryhmät osallis-
tuivat sipulikeinotteluun. Tiettävästi erään sipulila-
jikkeen yksilö vaihtoi omistajaa neljän lihavan härän 
kappalehintaa vastaan, ja toisen hinta vastasi lahjak-
kaan käsityöläisen kymmenen vuoden palkkaa. Tuo-
kin kupla puhkesi aikanaan. Vuonna 2020 puoles-
taan erään sosiaalisen median palvelu, jolla on vain 
1500 käyttäjää, ja liikevaihto pyöreä nolla, on saa-
vuttanut sadan miljoonan dollarin arvostuksen. 
Muuttuuko ihminen, ja mihin suuntaan? 

 
Tietovisan laati: Daniel Telén 

yhdistystyöntekijä 
 
Tervetuloa tietovisaan joka toinen torstai kello 13! 

Mukaan pääset paikan päällä tai w etänä 
ww.vanhustuki.fi -sivulla olevan linkin kautta. 

Kisaillaan leikkimielisesti ja pohditaan yhdessä vas-
tauksia visailukysymyksiin, joka käsittelevät kaik-

kea maan ja taivaan väliltä. Aikaa on varattu myös 
kysymysten ja vastausten herättämien ajatusten 

jakamiseen ja vapaaseen jutteluun. 
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Haluatko kuulla yhdistyksestä enemmän? 
Osallistu Infoon toimistolla tiistaina 18.8., 15.9., 20.10. tai 24.11. kello 13-14. Tai soita puh. 044  536 7741. 

Syksyn kurssit toimistollamme: 
 Ke 16.9. kello 16.30-19.30 
 Ke 28.10.  kello 13-16 
 Ke 25.11.  kello 16.30-19.30 
Jos kurssipäivät eivät sovi sinulle, 
ota yhteyttä tukiystävätoiminnan suunnittelija 
Laura puh. 045 613 8839. 

Uusille ja toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille 

Voit toimia tuki– tai puhelinystävänä. Pääset 
mukaan osallistumalla Ystävän peruskurssillem-
me. 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 

 

Lähde virkistäytymään kanssamme Ruissalon kylpylään keskiviikkona 14.10.2020. Aloitetaan 
buffet ruokailulla kello 12:00 ja jatketaan päivää yhteisellä ohjelmalla kello 15:00 asti.  

Jotta voimme pitää turvavälit, mukaan mahtuu 50 osallistujaa. 
 

Varaa paikkasi toimistolta (puh.044 536 7741). Paikkasi on varmistettu, kun 10 € osallis-

tumismaksu on maksettu 30.9. mennessä Turun Seudun Vanhustuki ry:n Liedon SP:n tilil-
le FI29 4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi osallistujan nimi ja  

Ruissalo. Maksun voi myös suorittaa toimistolla joko käteisellä tai kortilla. 
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Toimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön ja noudatamme toiminnassamme  
vapaaehtoistoiminnan periaatteita. Vapaaehtoinen sitoutuu toimimaan haluamassaan  

tehtävässä palkattomasti, tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. 

Haluatko toimia vapaaehtoistehtävässä muiden kanssa? 
Jotta isoimmat tilaisuutemme sujuisivat luonnik-
kaasti, toimii niissä monia vapaaehtoisia eri teh-
tävissä. Vapaaehtoisena voit olla esimerkiksi 

• saattamassa apua tarvitsevia pöydän ääreen 

• vastaanottamassa retki-ilmoittautumisia 

• kahvinkeittäjänä ja -myyjänä. 

Tapahtumat ovat pääsääntöisesti Ruusukorttelin 
hyvinvointikeskuksessa.  
 
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi tai kysy lisätietoja 
yhdistystyöntekijä Nina Tila puh. 044 536 7741 
tai yhdistys@vanhustuki.fi. 

Ryhtyisitkö kuntoilukummiksi yksin asuvalle yli 
70-vuotiaalle? Tapaatte joka toinen viikko neljän 
kuukauden ajan jumpan merkeissä. Jumppaoh-
jelmat annetaan valmiina. 
Mukaan pääset osallistumalla Kuntoilukummi-
kurssille. Osallistuminen ei velvoita toiminnan 
aloittamista. 
 

Kurssit ovat yhdistyksen toimistolla  
Ti 22.9. kello 13-16 
Ma 19.10. kello 16.30-19.30 
Ti 17.11. kello 13-16 

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

Tarjolla paikkoja kuntoilukummina 

Vapaamuotoiset Jouluglögit yhdistyksen toimistolla keskiviikkona 9.12. kello  14:30-16.  
Tervetuloa! 

https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/
https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/
https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/
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Tapahtumiamme: kaikille avoimet luennot ja tietoiskut 

Ma 7.9. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Ikäihmisten ihonhoito alustus kosmetologi Kau-
neuskeskus Belleza, Naantalin kylpylä. 
 
Ti 8.9. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento  
Ryhmätoiminnan merkityksestä ja vaikutuksista 
ikäihmisten koettuun elämänlaatuun. Luennoimas-
sa vanhustyön asiantuntija Tuula Nikkilä, Fingerroo-
sin säätiö. 
 
Ma 21.9. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku 
Uusista liikennesäännöistä ja liikennemerkeistä 
kertoo Tapio Heiskanen Liikenneturvasta. 
 
Ma 5.10. kello 13-14.30 
OLOHUONE tietoisku 
Hoitotahdosta puhuu yli-
lääkäri, geriatri Minna Löp-
pönen. Hoitotahdossa il-
maiset, millaista hoitoa ha-
luat elämän loppuvaihees-
sa. Hoitohenkilökunta tar-
vitsee hoitotahdon siltä 
varalta, että et pysty itse 
osallistumaan hoitopäätök-
siin.  
  
Ti 13.10. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento  
Kipu ja sen kanssa elämään oppiminen. Geriatrian 
vastuulääkäri Sanna Maula Pihlajalinnasta luennoi. 
 
Ma 19.10. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Kuulumiset laivoilta, Katri Paavilainen Viking Linel-
ta. 
 
Ma 2.11. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  

Vireyttä liikkumalla. Liikuntapalveluvastaava Saija 
Kultala Turun kaupungilta kertoo miten kannattaa 
terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta 
liikkua. 
 
Ti 10.11. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento  
Toimiva muisti - mitä itse voin tehdä? Ylilääkäri, 
geriatri Minna Löppönen kertoo, mitä jokainen voi 
tehdä, jotta muisti toimii ja säilyy vaikka ikää kertyy. 
 
Ma 16.11. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Asiaa sydänterveydestä, Nanette Huovinen, toi-
minnanjohtaja Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry. 
 
Ma 30.11. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Tuetut lomat ikäihmisille. Kaija Rantanen, Lounais
-Suomen Loma ja Virkistys ry. 
 
Ti 8.12. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento  
Paperit kuntoon tulevaisuuden turvaksi. Oletko 
järjestänyt edunvalvonta-,hoito-/ hoivatahto- ja tes-
tamenttiasiat kuntoon? Lakimies Sanna Sarjanen 
luennoi. 
 
Ma 14.12. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Uniapnea, uni ja unilääkkeet, aiheeseen johdatte-
lee Veronica Grandlund Hansan apteekista. 

Tilaisuudet ovat kaikille asiasta kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia (ei ilmoittautumista).  
Koronaepidemian vuoksi, toivomme jokaisen osallistujan huomioivan tilaisuuksissa turvavälin sekä  

huolehtivan oikeanlaisesta käsihygieniasta.  
  

Olohuoneen tietoiskuissa keskustellaan alustusaiheesta kahvikupin äärellä yhdistyksen 
toimistolla (vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi). Saliin otetaan noin 10 kuunteli-
jaa. Olohuoneen tietoiskuihin voi osallistua myös etäyhteydellä (linkki tapahtumaan 
kotisivuillamme). 
 
Virkeä vanhuus -luennoille kirjaston Studioon (Linnankatu 2). Studioon otetaan noin 30 
kuuntelijaa. Luentoa on myös mahdollista seurata livelähetyksenä Turun kaupunginkir-
jaston Facebook-sivun kautta. Mukaan pääset liittymällä  kirjaston Facebook tapahtumaan. 

Ilmianna luentoaihe  tai luennoitsija! 
 

Kerron meille, mistä ikäihmisiä koskettavasta  
aiheesta haluaisit keskustella asiantuntijan  

kanssa Olohuoneella tai kuulla lisää  
Virkeä vanhuus -luennolla. 

 
Soita 044 536 7741 tai lähetä sähköpostia 

nina.karuneva@vanhustuki.fi. 

Kuva: Pixabay 
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Tapahtumiamme: kaikille avoimet tilaisuudet 
 

Koronaepidemian vuoksi, toivomme jokaisen osallistujan noudattavan tilaisuuksissa  
THL:n ohjeistusta mm. turvaväleistä sekä käsihygieniasta.  

 
Myös osallistujamäärää tullaan rajoittamaan ja kahvituskäytäntöä  

muuttamaan vallitsevan tilanteen mukaan.  
 

Ruusukorttelissa ja Lehmusvalkamassa olevissa tilaisuuksissamme noudatamme  
Turun kaupungin hyvinvointialan ohjeistuksia. 

 
 

Ti 1.9. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ ””Tervetuloa syksy”.  
Tilaisuudessa mukana Ulla Oksanen, Pirkko Rannikko ja Ritva Ilmanen ru-
noineen, Tapio Eloluoto lauluineen, tuolijumppaa Annelin vetämänä, Duo 
TraBandin Sirpa ja Oskari laulaa ja laulattaa romani romantiikkaa sanoin ja 
sävelin. Tilaisuuden juontaa Ritva Ilmanen.  
 
Maksuton sisäänpääsy. Kahvi kello 14 (2€), ohjelma 14.15. Yhteistyössä Ruu-
sukorttelin kanssa. 

Ke 16.9. kello 10-13 
Lehmusvalkama 
Karviaiskatu 7 

TORIPÄIVÄ 
Ihastuttavia käsityökerhomme tuotteita myynnissä!  
Maksu käteisellä tai kortilla. 
Jaossa myös lokakuun tapahtumakalenterimme.  

Su 27.9. kello 15-16.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 
 
 
 
Lipunmyynti toimistolla 
14.9. alkaen. 

VIIHDEKONSERTTI  
Konsertissa uunituore viihdekummimme Eija Talvitie toimii juontajana ja 
ohjelman järjestäjänä. Esiintymässä Raision Musiikkikoulusta Jenni ja Seppo 
Mäkikalli oppilaineen. Luvassa on kaunista, erilaista musiikkia menneiltä 
vuosikymmeniltä.  
 
Lippu 10 € jäseniltä ja 15 € ei-jäseniltä (sisältää kahvin).  
Tapahtumassa myynnissä arpoja sekä yhdistyksen käsityökerhon tuotteita. 
Yhdistyksen varainkeruutilaisuus.  

Ke 30.9. kello 12-16.15 
Liikuntapalvelukeskus 
Blomberginaukio 4  
1.krs Karikko 

ULKOILUYSTÄVÄKOULUTUS  
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita iäkkään ulkoilusta, 
liikunnasta ja vapaaehtoistoiminnasta tai haluaisivat ulkoilla yhdessä iäkkään 
kanssa. Osallistuminen ei sitouta toimintaan.  
 
Yhteistyössä Turun kaupungin liikuntapalvelujen kanssa. Ilmoittaudu/ lisätie-
toja Tukiystävätoiminnan ohjaaja Sonja Vainikka, p. 050 597 9751. 

Ti 6.10. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ ”Vanhustenviikon merkeissä”.  
Tervehdys vanhuksille! Tilaisuudessa mukana Anja Södermanin kansantans-
siryhmä Katajaiset, Riitta Vasenkari runoineen, Pertti Keihäs säestäjineen 
laulaa ja laulattaa. Tilaisuuden juontaa Katri Lahtivuori.  
 
Maksuton sisäänpääsy. Kahvi kello 14 (2€), ohjelma 14.15. Yhteistyössä Ruu-
sukorttelin kanssa. 

Ke 16.10. kello 10-13 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

TORIPÄIVÄ 
Ihastuttavia käsityökerhomme tuotteita myynnissä!  
Maksu käteisellä tai kortilla. 
Jaossa myös marraskuun tapahtumakalenterimme.  

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
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Su 25.10. kello 15-16.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 
 
 
 
Lipunmyynti toimistolla 
12.10. alkaen. 
 

HYVÄNTUULEN KONSERTTI  
Musiikista vastaa Turun Rautatiehanuristit solisteineen.  
Konsertin juontaa Katri Lahtivuori.  
 
Lippu 10 € jäseniltä ja 15 € ei-jäseniltä (sisältää väliaikakahvin).  
Tapahtumassa myynnissä arpoja sekä yhdistyksen käsityökerhon tuotteita.  
 
Yhdistyksen varainkeruutilaisuus.  
 
Tilaisuuteen voi osallistua myös keväällä peruuntuneen konsertin käyttä-
mättä jääneellä lipulla. Lippu on näytettävä ovella. 

Ti 3.11. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ ”Isänpäivän merkeissä”  
Tilaisuudessa mukana Eläkeliiton kuoro, Raija Lehmussaaren Balettikou-
lun oppilaat, Tapio Eloluoto lauluineen, säestäjänään Leeni Puisto, Ritvan 
tuolitanssi, Kari Kannus kitaroineen laulaa ja laulattaa. Tilaisuuden juon-
taa Sirkku Salomaa.  
 
Maksuton sisäänpääsy. Kahvi kello 14 (2€), ohjelma 14.15. Yhteistyössä 
Ruusukorttelin kanssa. 

Ti 1.12. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ ”Joulua odotellessa”  
Tilaisuudessa mukana NMKY:n seniorikuoron esiintyminen, Irmeli Rytkö-
nen runoineen, Tapio Eloluoto ja Teuvo Virtanen laulaa ja laulattaa joulu-
lauluja. Tilaisuuden juontaa Katri Lahtivuori.   
 
Kahvi kello 14 (2 €), ohjelma 14.15 alkaen. Yhteistyössä Ruusukorttelin hy-
vinvointikeskuksen kanssa. 

Ti 9.12. kello 10-14.30 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33 

JOULUMYYJÄISET  
Myynnissä käsityökerhon tekemiä joulukortteja ja –koristeita sekä edullisia 
käsitöitä lahjapaketteihin ja arpoja. Lisäksi kävijöiden kesken arvotaan sini-
valkoinen kranssi. Tarjolla glögiä ja pipareita. 

Ti 15.12. kello 14-15 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

LAULETAAN YHDESSÄ JOULULAULUJA  
Tilaisuuden juontaa Katri Lahtivuori.  
 
Kahvi kello 14 (2 €), ohjelma 14.15 alkaen. Yhteistyössä Ruusukorttelin hy-
vinvointikeskuksen kanssa. 

Tapahtumiamme: kaikille avoimet tilaisuudet Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Sirkku Salomaan maalaamia kortteja ja adresseja  
on myynnissä toimistolla ja toripäivissä. 

Ystävälleni 
 
Jokainen päivä on uusi mahdolli-
suus, 
antaa ystävälle aikaa ja tilaisuus. 
 

Läheltä, läheltä löydät sen, 
ystävän hyvän ja läheisen. 
 
Ystävyydestä paljon saa, 
kun toivoo, luottaa ja uskaltaa. 
 

Ystävyys ei ole ottamista ja saa-
mista, 
vaan luomista ja antamista. 
 

 - marimekko - 
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Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa eikä ryhmiin  tarvitse ilmoittautua.  
 
Koronaepidemian vuoksi osallistujamäärää on rajattu kahdeksaan henkilöön.  
Osaan tilaisuuksista voi osallistua myös etänä. 
 
Toivomme jokaisen osallistujan huomioivan tilaisuuksissa turvavälin sekä huolehtivan 
käsihygieniasta. 
 
Yhdistyksen toimistolle on esteetön pääsy.  
Toimistolle pääset mm. palvelulinja 3:lla. 
 
Tilaisuuksissa yhdistyksen toimistolla on kahvitarjoilu 
(vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi). 
 
Tervetuloa! 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

BINGO 
Parillisina viikkoina maanantaisin kello 13-14.30 (31.8. alkaen) yhdistyksen toimistolla.  
Bingo on maksuton eikä sitä tarvitse osata etukäteen. Lähde sinäkin kokeilemaan onneasi! 

PELIKERHO 
Joka perjantai kello 10-11.30 (3.9.-18.12.) yhdistyksen toimistolla Annen johdolla.  
Alkusyksyllä sään salliessa pelataan Asemanpuistossa mölkkyä. Sisälle siirryttäessä otetaan 
esiin lautapelit ja pelikortit sekä kuukauden viimeisellä kerralla arvataan konsonantteja, 
ostetaan vokaaleja ja pyöräytetään Onnenpyörää sanoja arvuutellen.  
Onnenpyörään voi osallistua myös etäyhteydellä (linkki tapahtumaan kotisivuillamme). 

Tapahtumiamme: kaikille avoin ryhmätoiminta 

KÄSITYÖKERHO 
Parittomilla viikoilla keskiviikkoisin kello 13-15 (9.9.-2.12.).  
Tule porisemaan, ompelemaan, kutomaan ja askartelemaan yhdistyksen materiaaleista yhdistyksen hy-
väksi ja lahjoituksiin. 

TUOLIJUMPPA 
Torstaisin kello 13-13.55 (3.9.-26.11.) Ruusukorttelin liikuntasalissa.  
Tule jumppaamaan Annelin ohjauksessa oman kuntosi mukaan hyvätuuliseen porukkaan. 

YHTEISLAULUT   
Kerran kuukaudessa tiistaina kello 14-15 (18.8., 15.9., 20.10. ja 24.11.) yhdistyksen toimis-
tolla. Tule laulamaan yhdessä Marjan ja Marin kanssa. Kaikki äänet mahtuvat mukaan.  
Yhteislauluihin voi osallistua myös etäyhteydellä.  
Ja tiistaina 15.12. kello 14-15 lauletaan yhdessä joululauluja Ruusukorttelissa. 

TIETOVISA  
Parittomilla viikoilla torstaisin kello 13-14.30 (10.9.-17.12.) yhdistyksen toimistolla.  
Rentoa aivojumppaa eriaiheisten kysymysten parissa.  
Tapahtumaan voi osallistua myös etäyhteydellä (linkki tapahtumaan kotisivuillamme). 

ENLANNIN KIELIKYLPY 
Keskiviikkoisin kello 10-11 yhdistyksen toimistolla. 
Ohjaajana Dionysia, joka haluaa tutustua suomalaisiin ikäihmisiin. Mukaan voi tulla, vaikka 
englannin puhumisesta olisi aikaa—mielenkiintoista on huomata kuinka nopeasti sanoja 
tuleekaan mieleen!  
Tapahtumaan voi osallistua myös etäyhteydellä (linkki tapahtumaan kotisivuillamme). 
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Kesätärskyjen mölkkymestarit 

 1 
kuoki
ttujak

in 

Turun 
Don 
Juan 

otin x - r 

musiikkia 
tai osasto 

h e v i 

Karhi + - e - ä e e s 

 
hjelm ja 
klem äällä 

ä r i t 

Keisarikun-
nan Olavi 

  
t o n i 

2  

Hyvien 
herro-

jen 
Tyyne 

minä 
teen 
uutta 

bril-
jantti 

2. 
Roine 
mum
mi 

kampus a l u e 

kapeneva 
naula 

n u p i 

komisario 
Palmuna 

j o e l 

Saari Rans-
kan Po-
lynesiassa 

a n a a 

 3 

jou-
kon 

edel-
lä 

vettä
läpäi
sevä 
maa 

Arvo 
Ylppö 
mita-
listi 
Ranin 

saari 
Indo-
nesia
ssa 

erin o s i n 

10. suurin p o r i 

Tenava-
tuokio täti 

a r j a 

ohjelmis-
to pilves-
sä 

s a a s 

 4 
peru-

na, 
nainen 

vähän 
kahvi 
Sisili-
asta 

Oma 
maa 

Airola 

Venlan isä, 
kondiittori-
mestari 

s i m o 

Dubain 
verkko-
kauppa 

u n o o 

Vastakoh-
ta, konjuk-
tio 

v a a n 

nauhat, 
hihnat ja 
nyörit Oy 

i n k a 

Kohtauspaikka Tärsky haastoi meidät mukaan elokuiseen 
mölkkykisaan. Vanhustuen pelikerholaisista saatiin mukaan 
kaksi edustavaa joukkuetta.  
 
Kuuden joukkueen kisan voiton vei lopulta Vanhustuen poruk-
ka. Lämpimät onnittelut voittajille ja kiitokset Vanhustukea 
edustaneille! 
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Kuvat: Nina Tila ja Tuomas Käkelä 

Kiertopalkinto on tällä hetkellä 
kaiverruksessa, mutta komeilee 
pian toimiston aulassa.  

Mitalikahvit juotiin ja 
Vanhustuen mitalit 
jaettiin perjantain 
pelikerhon  
yhteydessä.  

https://www.ratkojat.fi/hae?s=arit&solutions_only=0
https://www.ratkojat.fi/hae?s=arit&solutions_only=0
https://www.ratkojat.fi/hae?s=arit&solutions_only=0
https://www.ratkojat.fi/hae?s=upea&solutions_only=0
https://www.ratkojat.fi/hae?s=upea&solutions_only=0
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Vastaava yhdistystyöntekijä 
Nina Tila 
044 7811 674 
yhdistys@vanhustuki.fi 
 
Yhdistystyöntekijät 
Kirsi Hyvärinen 
Mari Reinikainen 
Daniel Telén 
044 536 7741 
info@vanhustuki.fi 

Kuntoilukummitoiminnan ohjaaja 
Iida Aulas 
050 544 3313 
kuntoilukummi@vanhustuki.fi 
 
Tukiystävät. suunnittelija 
Laura Tuominen 
045 613 8839 
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi 
 
 

Tukiystävätoiminnan ohjaaja 
Sonja Vainikka 
050 597 9751 
ohjaaja@vanhustuki.fi 
 
Tukiystävätoiminnan ohjaaja 
Vera Holm (äitiysvapaalla) 
Sijaisena Katri Korvela 
044 536 7721 
ohjaaja2@vanhustuki.fi 

Työntekijöiden yhteystiedot 

Sudokujen ratkaisut 
Puheenjohtaja Maarit Kulmala 
Jäsenet: Päivi Eskola, Tarja Kopu, Raili Koski, (I vpj) Leena Salonen, 
Seija Tamminen, Marja Tuohimaa (Ii vpj),  
Varajäsenet: Rainer Grönlund ja Seppo Grönlund. 
 
Hallitus valitaan syyskokouksessa. Puheenjohtajan toimikausi on 
yksi vuosi ja jäsenten sekä varajäsenten kaksi vuotta. Erovuorossa 
on vuosittain kolme jäsentä ja toinen varajäsen. 

Toiminnanjohtaja Nina Karuneva  
Puh 045 613 8840, nina.karuneva@vanhustuki.fi 

Yhdistyksen hallitus 2020 

Edunvalvontaryhmä 

Maarit Kulmala, Sini Eloranta, 
Pirjo Hakala, Leila Häkkinen, 
Arja Järvinen, Veikko Karskela, 
Tarja Kopu, Maaria Lilja, Pirjo 
Rinne ja Laura Viikari sekä työn-
tekijä Daniel Telén. 

Työryhmät 

Ohjelmatyöryhmä 

Seppo Grönlund, Ritva Ilmanen, 
Katri Lahtivuori ja Seija Loponen 
sekä työntekijä Nina Tila. 

Tiedotusryhmä 

Terttu Raitanen, Maarit Rintala 
ja Johanna Rasi sekä työntekijä 
Nina Karuneva. 

2 6 9 3 8 1 4 5 7 

5 8 7 4 9 6 1 3 2 

4 3 1 7 5 2 8 9 6 

9 4 6 8 4 7 3 2 5 

3 5 4 1 2 9 7 6 8 

7 2 8 6 3 5 9 4 1 

1 9 3 5 6 8 2 7 4 

6 7 2 9 1 4 5 8 3 

8 4 5 2 7 3 6 1 9 

3 2 5 7 4 8 6 1 9 

6 8 9 1 3 2 4 5 7 

4 7 1 5 6 9 3 8 2 

7 9 8 4 5 1 2 6 3 

2 1 3 8 7 6 9 4 5 

5 4 6 9 2 3 1 7 8 

1 5 7 3 9 4 8 2 6 

8 3 2 6 1 5 7 9 4 

9 6 4 2 8 7 5 3 1 

Työryhmissä toimivat  
yhdistyksen jäsenet  

yhdessä työntekijän kanssa.  
Jos työryhmätyöskentely  
kiinniostaa, ota yhteyttä  

toimistolle, kerromme lisää. 

Sykeryhmä 

Hilpi Arki, Anneli Koivikko, Hellevi 
Otamo, Helena Okslahti, Sirkku Sa-
lomaa, Pirkko Kankare, Soile Nurmi, 
Mirja Mattila, Varpu Salo, Leena 
Koivunen, Päivi Keihäs, Krisse Som-
merfelt, Brita Granlund, Anneli Vir-
ta, Pia Orava, Tuula Nuutinen, Lee-
na Mattila sekä työntekijä Nina Tila. 

Hallituksen tukena toimii kutsuttuna 
Taloustoimikunta: Raili Koski, Marja Tuohimaa ja Nina Karuneva. 
Tukiystävätoiminnan johtoryhmä: Mirja Kautonen, Liisa Saarinen 
ja Rainer Grönlund sekä työntekijä Laura Tuominen. 
Kuntoilukummitoiminnan ohjausryhmä: ryhmän nimeäminen 
käynnissä. 

Kuvassa aula / myyntitila toimistolta. 
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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 Yliopistonka-
tu 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. 
 
KINTTUPISTE Humalistonkatu 18, Turku. puh. 045-
8611 509, www.kinttupiste.fi.  Jalkojenhoito-
tuotteet ja – hoidot -10 %.  Ei koske tarjoustuottei-
ta. 
 

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, Työmie-
henkatu 1 A, Turku, puh 02 254 7760. 
www.turunhuoltoexpertit.com. Avoinna arkisin klo 
9.00–17.00.  Korjaamme digiboxit, tv:t sekä muut 
viihde-elektroniikkalaitteet. Jäsenetuna 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
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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 

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

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Hyväntuulen 

konsertti 
Sunnuntaina 25.10.2020  

kello 15.00 – 16.30  
Ruusukortteli,  
Puistokatu 11 

Viihdekonsertti 
Sunnuntaina 27.9.2020  

kello 15.00-16.30 
Ruusukortteli, Puistokatu 11 

Yhdistyksen syksyn varainkeruutilaisuudet 
Lippu jäseniltä 10 €, ei-jäseniltä 15 € (sis. kahvin).  
Lippuja toimistolta 2 viikkoa ennen tapahtumaa. 


