
  

 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, lokakuu 2018  
Tukiystävätoiminnan erikoisnumero  

Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen  
ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen.  

Toimimme vapaaehtoisvoimin uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomina. 

Elämän iloa ja ystävän tukea 
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Vanhustuen viesti on Turun Seudun Vanhustu-
ki ry:n jäsenlehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Lehden saa kotiinsa liittymällä yhdis-
tyksen jäseneksi. 
Toimituskunta: Tiedotusryhmä 
Kannen kuva: Anna Mäkinen 

Taitto: Nina Karuneva 
Paino: X-Copy Oy. Painos 1000 kpl. 
Ilmoitusmyynti: 
 Nina Karuneva, 045 613 8840 
 nina.karuneva@vanhustuki.fi 

Seuraava jäsenlehti ilmestyy joulukuussa 2018. 

Turun Seudun Vanhustuki ry 
 

Lounatuulet Yhteisötalo, 2.krs 

Läntinen Pitkäkatu 33 

20100 Turku 

044 536 7741 

info@vanhustuki.fi 

www.vanhustuki.fi  

facebook.com//Turun-Seudun-Vanhustuki-ry 

 

 

Yhdistys on perustettu 

17.12.2002 Turussa. 

Jäseniä noin 600. 

Jäsenmaksu vuonna 2018 

 15 €/vuosi(henkilöjäsen) 

 50 €/vuosi (yhteisö, yritys).  

Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksus-

ta. 

Tässä numerossa 

Toimisto on avoinna 

ma-ke kello 9-12 ja 

to kello 12-15. 

3 Iloa, ystäviä, tietoa ja tekemistä 

 Voiko vanhana löytää ystäviä?  

4 Toimintaa STEAn tuella 

 Tuettavien ajatuksia tukiystävätoimin

 nasta 

5 Elämän makua 

 Oletko kuullut saattajakortista? 

6 Ulkoiluystävyydestä tukiystävyydeksi 

7 Tukiystävätoiminnan lukuja 

8 Ottaisinko avustajan vastaan? 

9 Syyskokouskutsu 

10 Studia generalia luento huimausoireista 

11 FOURSEASONS—vuodenaikojen ja valon

 vaikutus ihmisen hyvinvointiin 

12 Voima– ja tasapainoharjoittelu 

13 Hyvä ravinto—riittävä liikunta 

14 Ikäihmisten kansalaisraati, 

 julkilausuma 2 

15 Tiesitkö? 

 Pulmatehtävä 

16 Happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoista 

17 Messut: Miten ja missä asun, kun en 

enää pärjää yksin? 

18 Ristikko 

19 Vapaaehtoisten iltapäivä 

20 Vanhustuen luentoja ja tietoiskuja 

 Oletko huolissasi omasta tai läheisesi 

 hyvinvoinnista? 

21 Vanhustuen ryhmätoimintaa 

 Lahjoitus 

22 Vanhustuen tapahtumia ja tilaisuuksia 

23 Teatterimatka 

24 Pulmatehtävän ja ristikon ratkaisut 

 Jäseneksi liittymislomake 

25 Jäsenedut 

26 Ryhdy Vanhustuen vapaaehtoiseksi 

 Tilaisuuksia yhdistyksen vapaaehtisille 

27 Yhdistyksen hallitus, työryhmät ja toimi-

kunnat 

 Henkilökunta, yhteystiedot 
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Voiko vanhana löytää ystäviä? 

Yksinäisyys on arkipäivää peräti 400 000 suoma-
laiselle. Elämässä voi jäädä monista syistä johtu-
en yksin – eikä siihen välttämättä osaa etukä-
teen varautua.  
 
Moni vähättelee yksinäisyyden aiheuttamia tar-
peettomuuden tunteitaan ja häpeää tilan-
nettaan. Erityisen hankalaksi nähdään vanhana 
löytää uusia ystäviä. 
 
Olen toiminnassamme nähnyt, että myös van-
hemmalla iällä voi syntyä ystävyyssuhteita. Yksi-
näiseltä vaaditaan kuitenkin tarmoa osallistua ja 
ottaa kontaktia uusiin ihmisiin. 
 
Eri yhdistykset pyrkivät tätä tilannetta helpotta-
maan järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja ta-
pahtumia. Syksyllä yhdistyksessämme alkava 
Ystäväpiiri on tarkoitettu erityisesti heille, jotka 
haluavat tutustua uusiin ihmisiin ja kaipaavat 
ystävyyttä. Ystäväpiiriin tulee ilmoittautua puh. 
044 536 7741 ja muihin tilaisuuksiin saa tulla 
ilmoittautumatta. Toimintamme on maksutonta 
ja kaikille avointa. 

Tosiasia on, että kaikki eivät esimerkiksi fyysisen 
toimintakykynsä vuoksi pysty yksin lähtemään 
ja osallistumaan. Meiltä voi saada myös vapaa-
ehtoisystävän; tarjolla on tuki-, puhelin- ja kun-
toiluystäviä. Jotkut yhdistykset välittävät ystäviä 
myös laitoksiin. 
 
Kuitenkin Turussa vanhukset kokevat koko maa-
ta enemmän yksinäisyyttä. Mitä meidän pitäisi 
tehdä? Voiko vanhana löytää ystäviä ja selättää 
yksinäisyyden? 

 
Nina Karuneva, toiminnanjohtaja 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kirjoitus on julkaistu  
Turun Sanomissa 29.8.2018. 

Kuva: Pixabay 

Iloa, ystäviä, tietoa ja tekemistä 

Ystävätoiminnalla on aina ollut merkittävä rooli yhdistyksemme toiminnassa. Vuosien varrella on 
kokeiltu erilaisia toimintamuotoja ja toiminnan prosesseja pyritty muuttamaan havaitun tarpeen 
mukaan. Tukiystävyyksien rinnalle on tullut puhelinystävyydet ja kesän ajan on kolmena kesänä 
tarjottu määräaikaisia ulkoiluystävyyksiä. Nyt syksyn ajan kokeilemme pienellä ryhmällä kuntoi-
luystävyyksiä. Yhteistä kaikille ystävätoiminnan muodoille on, että niillä halutaan lievittää van-
huksen yksinäisyyttä ja tukea kotona asumista. 
 
Yhdistyksen toiminnassa on vahvasti mukana myös vanhusten asioiden edunvalvonta. Edunval-
vontaryhmän yhtenä tavoitteena on tuoda vanhuksen ääni kuuluviin. Tätä varten ryhmä järjesti 
vuosi sitten ikäihmisten kansalaisraadin. Nämä raatilaiset ovat jatkaneet kokoontumisia ja tästä 
lehdestä voitte lukea heidän uunituoreen julkilausumansa. Edunvalvontaryhmä on havainnut, 
että tieto missä asua, kun yksin asuminen ei tunnu turvalliselta, tuntuu olevan kiven takana. Siksi   
järjestämme 23.10. Ruusukorttelissa messutapahtuman, missä eri asumisvaihtoehtoja esittäytyy. 
 
Iloa, ystäviä, tietoa ja tekemistä tarvitsee jokainen. Myös yhdistyksemme eri ryhmätoiminta, lu-
ennot ja virkistystapahtumat pyrkivät vastamaan tähän tarpeeseen. Lisäksi tarjoamme vapaaeh-
toistoiminnasta toiminnan paikkoja. Toivomme, että erilaiset ihmiset löytävät paikkansa yhdistyk-
sestämme. 

Nina Karuneva, toiminnanjohtaja, tukiystävätoiminnan päällikkö 
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Turun Seudun Vanhustuki ry:n Tukiystävätoi-
minta on maksutonta ystävätoimintaa yksin 
asuville yli 70 –vuotiaille vanhuksille. Toimintaa 
rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön avus-
tuskeskus STEA. 
 
LISÄTIETOJA Tukiystävätoiminnasta  
puh. 045 613 8839 
www.vanhustuki.fi/tukiystavatoiminta. 

 
 Tukiystävä käy joka toinen viikko, on juttu-
kaveri, tukena ulkoilussa ja apuna asioinnissa. 
  
 Puhelinystävä soittaa sopimuksen mukai-
sesti 2-4 kertaa kuukaudessa ja juttelee arjen 
asioista sekä muistelee menneitä. 

Kysyimme kesällä Tukiystävätoiminnan tuettavilta palautetta toiminnastamme. Kyselylomake lä-
hetettiin kotiin palautuskuorineen niille tuettaville, jotka olivat olleet toiminnassa mukana vähin-
tään kolme kuukautta,  
 
Vastaajat olivat 76-98 vuotiaita ja heistä 96% oli naisia. He olivat vapaaehtoisten käynneistä tai 
soitoista kiitollisia ja kokivat niiden ansiosta olevansa paremmalla mielellä.  

 
Suuri osa tuettavista kokee toimintakykynsä kohtalaiseksi tai heikoksi, 
mikä rajoittaa innokkuutta osallistua kodin ulkopuolisiin tapahtumiin. 
Käynneillä usein seurustellaan tuettavan luona ja moni myös ulkoilee. 
Jotkut vanhukset toivoivat yhteistä pientä puuhastelua, lehden lukua, 
laulamista ja joku toivoi yhdessä lähdettävän asioille.  
 

Tukiystävätoiminta on heille tärkeää, yksinäisyyttä lievittävää ja he ovat valmiita suosittelemaan 
sitä kaikille yksinäisille vanhuksille.  Kiitos teille, hyvät vapaaehtoiset, ajastanne! 

 
Teksti: Sonja Vainikka 

Tukiystävätoiminnan ohjaaja 

Yhdistyksen Tukiystävätoiminta saa rahoituk-
sensa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-
kukselta (STEA).  
 
Stea on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydes-
sä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, 
joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosi-
aali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, ter-
veyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin koh-
distuvia avustuksia. STEAn hallinnoimien avus-
tusten jaosta päättää Sosiaali- ja terveysminis-
teriö. 
 
STEA käsittelee vuosittain noin 2500 avustusha-
kemusta ja valmistelee niiden pohjalta sosiaali- 

ja terveysministeriölle avustus-
ehdotuksen. Vuosittain noin 
1600-1700 avustuskohdetta saa myönteisen 
avustuspäätöksen. Avustusta saavia järjestöjä 
on noin 800. Avustukset jakautuvat kaikkiin 
Suomen maakuntiin. 
 
STEAlla on lakisääteinen tehtävä valvoa avus-
tusten asianmukaista käyttöä ja arvioida avuste-
tun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia. Sillä taa-
taan, että avustuksia käytetään lainsäädännön 
ja avustuspäätösten mukaisesti yhteiskuntaam-
me ja sen jäseniä hyödyttävään tulokselliseen 
toimintaan. 

Lähde: stea.fi 

Toimintaa STEAn tuella 

Tuettavien ajatuksia tukiystävätoiminnasta 

http://www.stm.fi/
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Maksuton saattajakortti on tarkoitettu hel-
pottamaan pitkäaikaissairaan tai vammaisen 
henkilön liikunnan ja kulttuurin harrastamista. 
Korttia haettaessa tulee perustella, miksi hakija 
tarvitsee saattajaa.  
 
Kortin haltija saa avustajan mukaan maksutta 
moniin eri kulttuurikohteisiin, urheilutapahtu-

miin ja liikuntapaikkoihin. Käytännössä siis kor-
tin haltija maksaa oman sisäänpääsynsä ja 
saattaja pääsee ilmaiseksi.  
 
Saattajakortin käyttökohteet, hakulomake sekä 
lisätiedot löytyvät osoitteesta www.turku.fi/
saattajakortti. Lisätietoja saat myös toimistolta.  

Oletko kuullut saattajakortista? 

Sisu, tuon supi suomalaisen sanan todellinen 
merkitys löytyy juuristamme. Sisu on ollut suo-
malainen ase niin urheilukentillä kuin sodissa 
itsenäisyytemme puolesta. Ennen kaikkea se on 
ollut läsnä kotirintamalla, naisten joukossa. He 
tekivät maatilan työt, hakkasivat puut ja ruokki-
vat lapsikatraan. Lisäksi he joutuivat aivan liian 
monesti täyttämään sekä perheen isän että hel-
län äidin roolin.  
 
Joukossamme on useita sisun kasvattamia van-
huksia - henkilöitä, joilla nyt liikkuminen on ai-
noastaan erilaisten tukilaitteiden varassa. Mo-
nilla heistä voimakas tahto ja pärjäämisen tarve 
on venynyt äärirajoilleen, eivät antaudu, eivät 
anna periksi. Elettyjä vuosia saattaa olla takana 
lähemmäksi yksi vuosisata, mutta siitä huoli-
matta oma talous ja ostospäätökset pidetään 
omissa käsissä. 
 
Kun kotona käy vain kiireinen kodinhoitaja ja 
maailma on rajoittunut neljän tuttuakin tutum-
man seinän sisään, on silloin ostosreissukin elä-
mys. Reissulla kokee arkipäivän vilinän, näkee 
vuodenaikojen muotivärit, pääsee hypistele-
mään materiaaleja sekä ihmettelemään kuose-
ja. Liikkumisen ollessa heikkoa, tuntee silti ole-
vansa osana päivän arkielämää! Voi kuvitella 
miten meidän arki onkaan silloin hyvin sisältöri-
kas tapahtuma. Tukiystävä saattaa mahdollistaa 
vanhukselle tällaisen elämysreissun. 
 
Minun tuettavani ostosmatkat hoituivat taksil-
la. Voimat kuitenkin hiljalleen heikkenivät ja 

kepistä oli siirryttävä rollaattoriin. Kävelty mat-
ka lyheni sadoista metreistä kymmeniin ja vähi-
tellen metreihin. Kävely rollaattorin avulla ra-
joittui monen lepohetkin siivittämänä pankin 
tiskiltä apteekkiin ja konditorian leipätiskille. 
Sokkeloinen marketti oli liian vaikea ja raskas. 
 
Virkistävät ostosreissut jäivät. Onneksi siinä ti-
lanteessa juolahti mieleeni pyörätuoli. Tiesin 
että niitä jostakin lainataan. Reipas, ammattitai-
toinen kodinhoitaja sattui juuri samana päivänä 
paikalle. Kyselin välinelainaamoa. Tilanteen ym-
märrettyään hoitaja lupasi hankkia tuettavalleni 
pyörätuolin, joka jo seuraavalla kerralla terveh-
timässä käydessäni oli tuotu parvekkeelle pie-
neen tilaan taitettuna.  
 
Kiitos kaikille positiivisille sattumille ja huolehti-
valle kodinhoitajalle. Nyt piristävä shoppailu 
onnistuu, tuettavani on päässyt tekemään va-
linnat ja ostopäätöksensä ITSE. Olemme käy-
neet sisustusostoksilla, kukkakaupassa, osta-
neet `womens secreat` ja tutustuneet kauppa-
torin mullistukseen. Olemme nauttineet, kahvi-
telleet kuppilassa ja yhdessä jälleen kokeneet 
Turun sykkeen.  
 
Ensimmäisen pyörätuolireissumme jälkeen tu-
ettavani silmistä loisti aito ilo, kiitollisuus. Se 
katse välitti sisimpääni koskettavan, lämpimän 
tunteen! 
 

Teksti: Marina, tukiystävä 

Elämän makua 

http://www.turku.fi/saattajakortti
http://www.turku.fi/saattajakortti
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Ulkoiluystävyydestä tukiystävyydeksi 

Anne Aro on toiminut kuluneen lämpöennätyk-
siäkin rikkoneen kesän ajan ulkoiluystävänä. 
Ystävätoiminta ei ole hänelle mikään uusi juttu, 
sillä hän toimii myös erään rouvan tukiystävänä. 
Kipinä vapaaehtoistyöhön lähti siitä, kun Anne 
huomasi tiedotusvälineiden tuovan usein ilmi 
vanhusten kaipaavan seuraa. Eläkkeellä oleva 
Anne ajatteli hänellä olevan aikaa jaettavaksi 
muiden kanssa, ja päätti ryhtyä vapaaehtoisek-
si.  
 
Lemmikki Einola selasi jokin aika sitten Turun 
Sanomia ja yleisönosaston kirjoitus Turun Seu-
dun Vanhustuesta sekä tukiystävätoiminnasta 
herätti hänen mielenkiintonsa. Hän ei ollut en-
nen kuullut yhdistyksestä tai sen toiminnasta, 
mutta joku kirjoituksessa sai hänet tarttumaan 
luuriin ja soittamaan Vanhustukeen.  

 
Lemmikki on aina pitänyt ulkoilusta, mutta jal-
kaleikkauksen ja sairastelun myötä hän ei enää 
uskalla lähteä yksin ulkoilemaan, varsinkin jos 
on hieman huonompi ilma. Omat ystävät alka-
vat olla jo saman ikäisiä ja heillä on omat huo-
let, joten yhteyttä ei tule pidettyä enää niin 
usein kuin ennen. Lapsillakin on omat elämät ja 
työkiireet, joten ei heitäkään aina viitsi vaivata. 
 

Näin alkoi Annen ja Lemmikin ulkoiluystävyys, 
jota ei hidastanut edes tukalan kuuma ilma. Ul-
koilut pyrittiin tekemään aina aamupäivisin, kun 
aurinko ei vielä ollut vielä noussut täyteen lois-
toonsa. Anne ja Lemmikki kävelivät läheisen 
vanhainkodin ympäristössä ja pysähtyivät välillä 
rupattelemaan. Ulkona tuli oltua hieman kau-
emmin, kun välillä pysähtyi penkille istumaan ja 
nautiskelemaan ilmasta. Onneksi puut varjosti-
vat Annen ja Lemmikin kävelyreittiä, joten mu-
kavan varjoisia istumapaikkoja löytyi tarpeeksi.  
 
Kesän alkaessa kääntyä syksyn puolelle myös 
kesän ulkoiluystävyydet alkoivat tulla päätök-
seen. Anne ja Lemmikki kokivat jo ensitapaami-
sella, että heillä synkkaa hyvin eikä ollut yhtään 
vaivalloista keksiä jutunjuurta toisen kanssa. 
Melko samanlainen työtausta asiakaspalvelussa 
on kirvoittanut monia hyviä keskusteluita. Niin-
pä he päättivät yksissä tuumin, että ulkoiluystä-
vyyttä jatketaan tukiystävyytenä.  
Syksyn tapaamisten suunnittelu on vielä hieman 
vaiheessa, mutta puhetta on ollut esimerkiksi 
teatteriin menemisestä. Ystävykset harkitsevat 
yhdessä, millä aikataululla toteuttavat syksyn 
tapaamiset. Molemmilla on onneksi hyvin jous-
tava aikataulu. Ulkoilua he aikovat jatkaa 
tuttuun tapaan, molemmat kun pitävät siitä ko-
vin. Ilmat alkavat muuttua syksyisen pimeiksi ja 
sateisiksi, mutta Anne kiteyttää ystävysten peri-
aatteen hyvin: ”Jokainen sää on ulkoilusää, se 
on vain pukeutumiskysymys!”.  
 

Teksti ja kuva: Vera Holm, 
Sosionomiopiskelija 

 
Vera suoritti opiskeluunsa liittyvän viimeisen 
harjoittelunsa Turun Seudun Vanhustuessa. 

Ulkoiluystävätoiminta aloitettiin yhdistyksessämme kesällä 2016. Vapaaehtoiset osallistuvat  
ystävän peruskurssille ja sen jälkeen voivat aloittaa yhteiset ulkoilut ystävää kaipaavan  

vanhuksen kanssa. Ulkoilukertoja on joka toinen viikko kesä-elokuun ajan. 
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Tukiystävätoiminnan lukuja 

Ystävää odottavat tuettavat 
 

Tuki– tai puhelinystävää odottaa tällä hetkellä 12 vanhusta.  
Iältään he ovat 71-89 vuotiaita.  

Heistä viisi on miehiä ja seitsemän naisia. 

 
Tukiystävyydet 

 
Yhdistyksemme kautta 88  

vanhuksen luona käy tukiystävä. 
71-98 vuotiasta tuettavista  

kuusi on miehiä. 

Vapaaehtoiset 

Kuva: Mia Vettenranta 

 
Puhelinystävyydet 

 
Yhdistyksemme kautta  

17 vanhuksella on puhelinystävä. 
Nuorin, 72-vuotias, ja vanhin,  
93-vuotias, puhelintuettava  

ovat miehiä. 

Kevään aikana vapaaehtoiset  
 tekivät 799 käyntiä vanhusten luokse ja  
 Soittivat vanhuksille 248 puhelua. 

Tukiystävätoiminnassa toimii 100 vapaaehtoista 
tuki– tai puhelinystävänä. Ystävät on iältään 20-
91 vuotiaita. Heistä yhdeksän on miehiä. 

Tilastokeskuksen mukaan yli 74-vuotiaiden yksin asuminen lisääntyy. Myös yksinäisyys lisääntyy 
iän myötä ja se on yleisempää naisten keskuudessa sekä kaupunkialueella. Noin joka kolmas yli 
65-vuotias kokee yksinäisyyttä. 
 
Turussa kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus oli jo vuonna 2015 vertailukaupunkien kor-
kein (92 %). 
 
Turun kaupunkistrategian seurannassa todetaan, että Turussa koetaan koko maata enemmän 
yksinäisyyttä, yksin asuminen on yhteydessä heikompaan elämänlaatuun erityisesti yli 75-
vuotiailla, kotona asuvien vanhusten osuus ja koko ikäryhmän koko on kasvanut 2010-luvulla. 

Yksinäisyydestä 
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Ottaisinko avustajan vastaan? 

”Henkilökohtainen apu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa vammainen tai sairas henkilö tarvitsee 
apua toistuvasti. Henkilökohtaiseen apuun on subjektiivinen oikeus, jos myöntämiskriteerit 
täyttyvät.”  

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

Heta-Liitto on henkilökohtaisten avustajien 
työnantajien liitto, jonka tarkoituksena on edis-
tää vammaisten ihmisoikeuksia ja itsemäärää-
misoikeutta tukemalla toimivaa ja turvallista 
henkilökohtaisen avustajan työnantajuutta. 

HetaHelp-puhelinneuvonta antaa henkilökoh-
taisten avustajien työnantajuuteen liittyvää oi-
keudellista neuvontaa.  
Puh. 02 4809 2401 ma-ti klo 9-11 ja to klo 13-
15. HetaHelp on kaikille avoin palvelu.  

Olen vammaispalvelulain mukaan vaikeavammainen. Vammaispalveluasetuksen 10 §:n mukaan 
minulle kuuluvat palveluasumiseen liittyvät palvelut. Henkilökohtainen apu on näistä yksi. 
 
Täytettyäni 65 vuotta moni tukimuoto, kuten päivätoiminta ja kun-
toutus,  väheni ja vaimon vastuulle jäi enemmän. Viitisen vuotta 
mietimme henkilökohtaisen avustajan palkkaamista—ottaako joku 
outo pyörimään kotiimme? Lopulta otimme yhteyttä vammaispal-
veluun ja täytimme hakemuksen. Minulle myönnettiin henkilökoh-
tainen avustaja 30 tunniksi viikossa. Avustajaa haimme Avustajakes-
kuksen kautta, josta saimme muutenkin avustajan palkkaamiseen 
liittyviä neuvoja. 
 
Muutaman viikon kuluttua ensimmäinen ehdokas soitti. Nuorehko 
mies vaikutti sopivalta ja teimme työsopimuksen. Minusta tuli työn-
antaja, joskin palkka työntekijälleni tuli kaupungilta. Avustaja oli 
mukava ja asiat hänen kanssaan sujuivat hyvin, mutta vuoden ku-
luttua hän muutti toiselle puolelle Suomea. Vaihdamme kyllä kuulu-
misia edelleen. 
 
Pienen mietintätauon jälkeen päätimme hakea uutta avustajaa. Taas muutamien viikkojen 
odottelu. Haastatteluuni tuli nuori, tomeran oloinen nainen. Ei nyt ihan sitä mitä odotin, mutta 
työsopimus tehtiin. Mikään ei tässä työsuhteessa onnistunut: kertaakaan emme lopulta haas-
tattelun jälkeen tavanneet, milloin hän oli sairas tai pyörä rikki. Irtisanoin sopimuksen. 
 
Sanotaan, että kolmas kerta toden sanoo. Arto on toiminut avustajanani lähes vuoden. Ja olem-
me tehneet ties mitä: käyneet Prismassa ostoksilla, auton renkaiden vaihdossa, teatterissa, kahvi-
lassa, jne. Ja tietysti joskus vain tuijotamme yhdessä telkkaria tai ulkoilemme. Vaimon työ on ke-
ventynyt ja minun maailmani avartunut. Arto tuo meidän elämään piristävän tuulahduksen 
”ulkomaailmasta”. Kyllä tämä kaikki kannatti.        - Reijo 

Henkilökohtaista apua haetaan kaupungin vammaispalveluista. Sosiaalityöntekijä arvioi palvelun 
toteuttamistavan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Eri järjestämistapoja voidaan yhdistää toisiinsa. 
Henkilökohtaista apua voi saada henkilökohtainen avustaja -palvelun avulla, palvelusetelillä tai 
ostopalveluna. Lisätietoja: Asiakaspalvelusihteeri (henkilökohtainen apu, Turku) puh. 050 396 
7138.              Lähde: Turku.fi 

Kuvassa Reijo ja Arto. 
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Yhdessä olemme enemmän! 

 

KUTSU YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN   
 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään  

maanantaina  12.11.2018 kello 16:30 alkaen   

Lounatuulet yhteisötalossa (Pihlajasali) osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 33 (2.krs),  20100 Turku.  

 

Mikäli haluat tuoda esille jonkin asian kokouksessa, pyydämme sen kirjallisena 29.10. mennessä 
osoitteella nina.karuneva@vanhustuki.fi tai postitse toimitettuna yhdistyksen osoitteeseen.  

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä on kokouksissa 
läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Syyskokouksessa äänioikeutettuja ovat ne henki-
löt joiden vuoden 2018 jäsenmaksu on suoritettu viimeistään 5.11.2018. Otathan jäsenkorttisi 
mukaan! 

Tervetuloa!  

Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallitus       

 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n syyskokous 2018 
 

Aika:  maanantai 12.11.2018 kello 16:30 alkaen  

Paikka: Lounatuulet yhteisötalo (Pihlajasali), Läntinen Pitkäkatu 33 (2.krs), Turku  

 

Asialista: 

 1. Kokouksen avaus  

 2. Kokousvirkailijoiden valitseminen 

a. Puheenjohtaja  

b. Sihteeri  

c. 2  pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijaa  

 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

 4. Asialistan hyväksyminen  

 5. Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2019 

 6. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2019 

  Ehdokkaiden esittelyt pyydetään toimittamaan toiminnanjohtajalle kirjallisena  
  29.10. mennessä. 

 7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle  

  Ehdokkaiden esittelyt pyydetään toimittamaan toiminnanjohtajalle kirjallisena  
  29.10. mennessä. 

 8. Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle  2019 

 9. Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle  2019 

 10. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen vuodelle 2019 

 11. Palkitsemiset  

 12. Muut esille tulevat asiat  

 13. Kokouksen päättäminen   

 

Kokouksen jälkeen kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
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Vanhustuen ja kirjaston yhteiset ikääntyvien 
terveyttä käsittelevät syksyn luennot aloitimme 
torstaina 9.8.2018 aiheella Tunnista sairauskoh-
taukset. Aiheesta luennoi Turun geriatrisen 
poliklinikan tohtorikoulutuksessa oleva sairaan-
hoitaja Jonna Laine. Aihe liittyi sairausoireisiin, 
joitten perusteella potilaat useimmin tulevat 
lääkärinvastaanotolle. Osallistujia oli ilahdutta-
van paljon, jokainen istuinpaikka täynnä, aihe 
kiinnosti. 

Huimaus-tuntemuksen taustalla on monenlaisia 
syitä. Yleisin perusta on sisäkorvassamme  si-
jaitsevat tasapainoelimet, jotka säätelevät 
meidän vakaata pystyasentoamme ja tasapai-
noa. Lisäksi vaikuttavat pikkuaivojen tasapai-
nokeskukset ja selkäytimen ja näköaistin kautta 
saapuva informaatio. Jos näistä viestielimistä 
tulevassa tiedossa on ristiriitaa, syntyy huimaus 
tuntemus.  

Huimausta voi olla 
eri tyyppiä: kiertä-
vää, jolloin maailma 
pyörii silmissä, kaa-
tavaa-keinuvaa, jo-
hon liittyy kaatumi-
sen tunne tai tajun-

nan hämärtymistä, jolloin silmissä sumenee. 

Asentohuimausta voi aiheuttaa sisäkorvan 
kaarikäytävien toimintahäiriö, se tuntuu kiertä-
vänä usein pään tietyssä asennossa ja hoide-
taan kallistushoidoin.  

Liian nopeat asentomuutokset, istuutuessa tai 
ylös noustessa aiheuttavat huimausta tai kaatu-
misriskiä. Syynä voi olla liian alhainen verenpai-
ne.  

Niskaperäisen huimauksen syynä on niskan 
kulumat tai lihasjännitystila, oireena mm. pään-
särky, vannemainen puristus päässä tai käsien 
puutuminen. Hoitona rentouttavat tulehdus- 
kipulääkkeet tai voiteet  ja fysikaalinen hoito tai 
hierontaa.  

Menièren tauti aiheuttaa tyypillistä voimakas-
ta kiertohuimausta, paineen tunnetta korvissa 
ja huonovointisuutta. Sen perussyy on tuntema-

ton. Siihen voi kuulua myös korvien soimista tai 
kuulon alenemaa. Hoitona käytetään mm. beta-
histiinia lisäämään sisäkorvan verenkiertoa ja 
pahoinvointilääkettä.  

Myös lääkkeet voivat joillakin aiheuttaa hui-
mausta. Niitä ovat keskushermostoon vaikutta-
vat psyyke-, tai tulehdus/kipu lääkkeet, kol-
miolääkkeet, epilepsialääkkeet ja verenpaine- 
tai nesteenpoistolääkkeet sekä sydänlääkkeistä 
mm. nitro. 

Aivoissa tapahtuvat verenkiertohäiriöt. Lyhyt 
tajunnan menetys eli TIA -kohtaus on ohime-
nevä, lyhytaikainen riippuen siitä, mihin aivoval-
timoon häiriö kehittyy. Jopa 1/10 osalla koh-
tauksen saaneista ilmenee viikon sisällä aivoin-
farkti. Vuosittain sairastuu 24000 ihmistä joko 
aivoverenvuotoon tai aivohalvaukseen eli in-
farktiin, jonka aiheuttaa aivovaltimon tukkiva 
veritulppa. Sairaus on vakava ja vaatii nopeaa 
toimintaa. Jokaisen on syytä opetella siihen 
liittyvät oireet: puhe puuroutuu, kasvojen ilme 
muuttuu, suupieli roikkuu tai kasvojen piirteet 
ovat epäsymmetriset tai on toispuolinen raajo-
jen velttous. Tällöin lääkärin diagnoosi siitä, on-
ko kyseessä aivoinfarkti vai aivoverenvuoto pi-
tää saada pian, jotta potilas selviää pysyviltä 
haitoilta. Soita hätäkeskuksen numeroon 112. 

Huimauksen syyn selittelyyn pitää tietää monta 
asiaa: milloin ja miten se alkoi, minkä luontei-
nen huimaus on;  kiertävä, kaatava, pyörtymis-
tunteinen vai  epävarmuutta. Oliko laukaisevaa 
tekijää ja kauanko se on kestänyt, onko aiem-
min ollut. Mikä on potilaan lääkitys, muu sai-
raus tai alkoholin käyttö. Näitten kaikkien pe-
rusteella lääkäri selvittää, mistä  huimaus joh-
tuu ja mitkä ovat jatkossa hoitotoimenpiteet. 

Luennon aihe oli ikäihmisille  erittäin tarpeelli-
nen ja mielenkiintoinen. Sitä kuvasti  yleisön 
luennoitsijalle esittämät monet lisäkysymykset. 
Kiitos aktiivisesta osallistumisesta. 

 

Testi: Terttu Raitanen, tiedotusryhmä 
Kuva: Pixabay 

Studia generalia luento huimausoireista 
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FOUR SEASONS – vuodenaikojen ja valon  
vaikutus ihmisen hyvinvointiin 

Neljä vuodenaikaamme ovat toisaalta suuri rik-
kaus, mutta jokin tietty vuodenaika voi kuiten-
kin olla fyysisesti, psyykkisesti että sosiaalisesti 
kuormittava. Merkittävä ihmiseen vaikuttava 
vuodenaikatekijä on valo, joka vaikuttaa keskus-
hermostoon, mielialaan ja elimistöön monin 
tavoin. Ihmisten valon nälkä ja -tarve on yksilöl-
listä. Valoa voi olla joko liian vähän tai sitä on 
liikaa. Ihmiset kuvaavat usein olevansa kesäih-
misiä eli valo tuntuu hyvältä ja piristää. Valoisan 
vuodenajan lämpö tuntuu hyvältä, kolotukset-
kin katoavat. Mutta on myös ihmisiä, jotka ker-
tovat olevansa syys- ja talvi-ihmisiä ja kokevat 
”hämärän hyssyn” lempeäksi ja rauhoittavaksi 
ajaksi. 
 
Lukuisissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, 
että noin 60-80% ihmisistä kokee, että juuri ne 
pimeät syys- ja talvikuukaudet ovat haastavim-
mat ja raskaimmat hyvinvoinnin ja elämänlaa-
dun kannalta. Valon vähyys ja kylmyys rajoitta-
vat liikkumista ulkona ja yleensäkin kaikenlaista 
toimimista. On pimeää/hämärää, liukasta, kyl-
mää ja vetoista. Nämä haasteet tuovat esille eri
-ikäiset sekä ”terveet” että terveydeltään toi-
mintarajoitteiset henkilöt. 
 
Nyt lokakuun alussa olemme siirtymässä kohti 
vähävaloisia kuukausia.  Moni miettiikin jo vuo-
sittain toistuvia hankaliksi toteamiaan kaamo-
soireita, joita esiintyy yleensä syys-helmikuun 
välisenä aikana:  
 mielialan lasku, joskus jopa masennus 
 sosiaalisen elämän ja aktiivisuuden/

liikkumisen väheneminen 
 ”kremppojen” ja kolotusten lisääntyminen 

(veto, kylmä, kosteus) 
 liikaunisuus, väsymys, uupumus 
 uni ei virkistä, on kuin olisi horroksessa 
 ruokahalun kasvu, hiilihydraattien himo 
 painon nousu 
Lohdutuksena pimeän vuodenajan aiheuttamiin 
lieviin ja vakavempiinkin kaamosoireisiin on oi-
reiden hyvä ennuste. Kevättalvella ja keväällä 
keho ja mieli virkistyvät ja aktivoituvat. Mieliala 

ja aktiivisuustaso nousevat, 
jos ne ovat syksyn ja talven aikana laskeneet. 
Tutkimuksissa on etsitty ja löydetty keinoja sel-
vitä pimeästä vuodenajasta, silloin kunkokee 
kaamosoireita. Hyviä hoitokeinoja ovat: 
 kirkasvalolampun käyttö ja/tai hyvästä yleisva-

laistuksesta huolehtiminen 
 liikunta luonnon valossa (lyhytkin oleskelu 

luonnonvalossa virkistää) 
 liikunta sisätiloissa 
 turvallisesti ja lämpimästi varustautuminen ja 

pukeutuminen 
 riittävä D-vitamiinin nauttiminen  
 mukaviin asioihin keskittyminen, keksi uusia 

harrastuksia 
 yhteydenpito ihmisiin ja harrastukset eli älä 

eristäydy 
 hanki kukkia/kasveja ympärillesi tai katsele 

kesäisiä tai kauniita luontokuvia- ja TV-
ohjelmia 

 armollisuus itseä kohtaan, salli ylimääräisiä 
nokosia vällyn alla.Ole kuin karhu talvipesässä, 
jos siltä tuntuu. 

Keskustele kaamosoireistasi lääkärin tai sairaan-
hoitajan kanssa, jos oireet ovat vakavasti 
haittaavia! 
 
Hyvää syksyä! Nautitaan valosta ja ruskasta vie-
lä kun lehdet värikirjoineen valaisevat maise-
maa! 
 

Kirjoittaja: Marjaana Nyström, joka tutkii Tu-
run yliopistossa vuodenaikojen ja valon vaiku-

tusta ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin.  
Sähköposti: marnys@utu.fi 

Kuva: Virpi Tuominen 
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Voima– ja tasapainoharjoittelu 

Tiistaina 11.9.2018 Ruusukorttelin ruokailusali 
oli täynnä kuulijoita, kun Saija Kultala lääkinnäl-
lisestä kuntoutuksesta ja Johanna Friman liikun-
tapalveluista luennoivat ikääntyneiden voima- 
ja tasapainoharjoittelusta sekä Turun kaupungin 
ikääntyneille tarjoamista liikuntamahdollisuuk-
sista. Teema on selvästi tärkeä, sillä luennolle 
osallistuvia oli laskujen mukaan melkein 100.  
 
Liikunta on välttämätöntä ikääntyneiden toi-
mintakyvyn edistämiseksi tai ylläpitämiseksi. 
Liikkumattomuus saattaa johtaa siihen, että jou-
tuu aikaisemmin laitokseen kuin ehkä muuten 
olisi joutunut.  
 
Vaikkei liikunta pysty estämään vanhenemista, 
niin sen avulla voi hidastaa monia iän tuomia 
muutoksia. Liikunnalla ylläpidetään ja lisätään 
lihasvoimaa, parannetaan tasapainoa, hoide-
taan tai ehkäistään pitkäaikaissairauksia sekä 
hidastetaan muistitoimintojen heikkenemistä. 
Lisäksi liikunta voi ennaltaehkäistä vanhuuteen 
liittyvää raihnaistumista. Raihnaistumisen merk-
kejä ovat muun muassa lihasvoiman heikkene-
minen, laihtuminen sekä yleinen hitaus. Pahim-
millaan se voi aiheuttaa sairauksia tai kaatumi-
sia heikentämällä ikääntyneen toimintakykyä.  
 
Näiden tärkeiden fyysisten seikkojen lisäksi lii-
kunta vaikuttaa positiivisesti mielialaan ja par-
haillaan tarjoaa mahdollisuuksia viettää aikaa 
muiden ihmisten seurassa.  
 
Kaikenlainen liikunta on hyvästä, myös ne pie-
net päivittäiset arkiset askareet. Koskaan ei ole 
liian myöhäistä aloittaa liikkumista, joten esi-
merkiksi postilaatikolla käyminen, pihatöiden 
teko tai rappusten kävely on oikein oiva tapa 
lisätä arkiliikuntaa.  
 
Kuitenkin suurin vaikutus liikkumiskyvyn tai ta-
sapainon edistämiseksi on voima- ja tasapaino-
harjoittelulla. Voimaa ja tasapainoa tarvitaan 
monissa päivittäisissä toimissa, kuten penkiltä 
seisomaan nousemisessa, mutta myös erilaisis-
sa äkkiä tapahtuvissa tilanteissa, kuten kaatumi-

sessa. Voimaharjoittelu tapahtuu tavallisimmin 
kuntosalilla, jossa liikkeitä tehdään sopivan suu-
ren vastuksen kanssa. Muutaman kuukauden 
mittainen, vähintään kaksi kertaa viikossa ta-
pahtuva nousujohteinen lihasvoimaharjoittelu 
lisää iäkkäiden lihasvoimaa. Eli jopa hieman 
vanhemmalla iällä voi hyvin aloittaa kuntosali-
harjoittelun, vaikka ei olisi koskaan astunut ja-
lallaankaan kuntosalille. 
 
Turun kaupunki onkin herännyt ikääntyneiden 
asukkaidensa liikkumisen tärkeyteen, ja järjes-
tää paljon toimintaa. Liikuntaa voi harrastaa 
yksin tai yhdessä, sisällä tai ulkona.  
 
Maksutonta yksilöllistä liikuntaneuvontaa jär-
jestetään Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman 
hyvinvointikeskuksissa, Impivaaran uimahallissa 
sekä Happy Housessa. Kun olet valinnut mielei-
sen paikan liikuntaneuvonnalle, niin ilmoittaudu 
joko kaupungin nettisivujen kautta tai soita nu-
meroon 050 554 6224. Samasta numerosta ta-
voittaa ikääntyneiden oman liikuntapalveluvas-
taavan Roosa-Maria Neitolan.  
 
Liikunnan palveluohjaus kertoo monipuolisem-
min Turun liikuntamahdollisuuksista. Palveluoh-
jauksessa pääsee keskustelemaan asiantuntijan 
kanssa ja siellä on jaossa kokeilukortteja oh-
jattuihin liikuntaryhmiin. Liikunnan palveluoh-
jaukseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Sitä 
järjestetään eri terveysasemilla, Pansion Me-
talolla, Pääkirjastossa sekä Tule-
tietokeskuksessa. Tarkemmat päivämäärät löy-
tyvät terveysasemilta tai osoitteesta 
www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/
harrastamaan/liikuntaneuvonta.  
 

Teksti: Vera Holm 
sosionomiopiskelija 

 

TULE-tietokeskus tarjoaa maksutonta ohjausta 
ja neuvontaa tuki- ja liikuntaelimistön  

hyvinvointiin liittyvissä asioissa.  
Humalistonkatu 10, Turku 

http://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/harrastamaan/liikuntaneuvonta
http://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/harrastamaan/liikuntaneuvonta


13 

 

On varmaa, että avatessasi television iltana kuin 
iltana löydät ruokaohjelman tai laihdutusohjel-
man joltain kanavalta. Vesi herahtaa kielelle, 
koska huippukokki on tekemässä herkullista an-
nosta vuodenajan mukaan tarjolla olevista 
tuotteista. Toinen suosikkiohjelma tuntuu ole-
van monenmoiset laihdutussarjat, joita löytyy 
usean sorttisia. 
 
Onko siis ongelma nauttimamme ruuan määrä 
vai väärä koostumus, koska painonhallinta on 
päivittäinen puheenaihe? Yksi asia ainakin on 
varma, että liikunnan määrä on jäänyt ainakin 
itsellä liian vähäiseksi ja niin on varmaan myös 
niillä tuhansilla ihmisillä, jotka ovat lunastaneet 
kuntosalikortin harrastaakseen liikuntaa ohja-
tusti salilla. 
 
Palkitsevaa on kuitenkin vähäinenkin liikunta, 
kävely tai muu liikuntamuoto oikeassa suhtees-
sa nauttimaamme ravintoon nähden. Tähän li-
sättynä raitis ilma ja hyvä ulkoilu kaveri niin 
olemme saaneet hyvän mielen vielä päällis-
kauppaa. Ei siis tarvita välttämättä kuntosalia. 
Vain hyvät jalkineet ja päätös; nyt ulos kävelyl-
le. 
 
Välillä on mahdotonta saada tämä yhtälö toteu-
tettua, kun kaikki ovat kiireisiä tai sitoutuneet 
johonkin tekemiseen juuri silloin kun minulla 
itselläni olisi aikaa ulkoilla. Tähän törmäämme 
kaikki aina silloin tällöin ja seuraa hetken la-
maannus. Sitten vaan uusi lähtö ja liikkeelle, 
jotta tavoite ei jää toteutumatta eli päivittäisen 
liikunnan ja ulkoilun toteuttaminen. 
 
Päivittäinen ruuanlaitto vaatii myös aikaa ja tar-
peiden hankintaa. Vaikka mukaan on tullut 
nettikauppaa ja muuta ruokaa kotiin tuovaa pal-

velua ei valmista synny ilman vaivannäköä. 
Hyvä tuoksu ja valmiin ruuan aromit tuovat ve-
den kielelle ja ovat osa palkitsevaa tunnetta val-
miista lounaasta tai päivällisestä. Jos voimava-
rat eivät riitä ruuanvalmistukseen niin paljon on 
tarjolla valmisruokia ja niiden ravintoarvo on 
myös parantunut vuosien varrella. Aikaakin 
säästyy ja kun panostaa ruuan lämmittämiseen 
mikroaaltouunin sijasta vaikka paistinpannulla 
voinokareen kera, on lopputulos paljon mauk-
kaampi. 
 
Yhdessä ateriointi on vain useasti melkeinpä 
mahdotonta aikataulujen yhteensovittamista ja 
toteutuu monesti yhtä harvoin kuin tuo ulkoi-
luystävän kanssa yhteisen ajan löytyminen. 
Useasti on myös niin, että se pöydän toisella 
puolella oleva tuoli on ja pysyy tyhjänä eikä ruo-
kailukaveria vaan ole.  
Toivottavasti edes viikonloppuisin löytyy yhtei-
nen aika näille tärkeille yhdessäolon hetkille 
niin yhteisen ulkoilun kuin ruuankin merkeissä, 
joko perhe tai ystäväpiirissä. 
 
Näistä nauttien ja syksyn jatkoa toivottaen 
 

Teksti: Maarit Kulmala 
Yhdistyksen puheenjohtaja 

Hyvä ravinto – riittävä liikunta 

Kuva: Pixabay 

YHDISTYKSEN TUOLIJUMPPA Aina keskiviikkoisin kello 13-14  
Ruusukorttelin liikuntasalissa. Tule liikkumaan Annelin iloiseen 
seuraan omien voimiesi mukaan ja omalla vastuulla.  
Jumppa on kaikille avoin ja maksuton eikä ryhmään tarvitse il-
moittautua. Syyskauden viimeinen jumppa 28.11.2018. 

https://pixabay.com/fi/vihannekset-terveellinen-ravitsemus-1584999/
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Ikäihmisten kansalaisraati, julkilausuma 2 

Ikäihmisten kansalaisraati aloitti työskentelynsä syyskuussa 2017. Turun Seudun Vanhustuki ry:n 
kokoamassa ryhmässä toimii 70-vuotta täyttäneitä turkulaisia. Ensimmäinen julkilausuma julkis-
tettiin 29.9.2017. Siinä otettiin kantaa vanhusten yksinäisyyteen, palveluihin ja asumiseen.  
 
Raatilaiset ovat jatkaneet työskentelyä seuraten julkilausuman toteutumista Turussa. Raati on 
laatinut uuden julkilausuman täydentämään edellistä lausumaa. Tämä lausunto on lähetetty mm. 
Turun kaupungin vanhuspalveluiden esimiehille tiedoksi. 
 
 

Vanhuslähtöisyys 
 

Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntien työntekijöitä asiakaslähtöisyyteen. Peräänkuulutamme van-
huslähtöistä palvelutapaa, jolloin vanhuksen omanarvontuntoa ei loukata. Vanhus on kohdattava 
kiireettömästi ja häntä on kuunneltava hänen omista lähtökohdistaan. Vanhus on nähtävä aktiivi-
sena yhteiskunnan jäsenenä, häntä ei saa nähdä passiivisena palveluanojana. 
 
Palvelut on pyrittävä kohdentamaan yksilöllisesti. Kotona asuvan vanhuksen tilanne ja turvatto-
muus on selvitettävä. Hänelle on tarjottava mahdollisuus ehkäiseviin kotikäynteihin. Yksilöllinen 
arviointi ja sen perusteella suunnatut palvelut tuottava optimaalisimman panos-hyötysuhteen. 
Ikäperusteinen palvelujen suuntaaminen voi johtaa sekä yli- että alipalveluihin. 
 
Koska vanhusten sanotaan ruuhkauttavan terveysasemat, ehdotamme sinne vanhukset vastaan-
ottavan omaohjaajan, joka kartoittaa vanhuksen kokonaistilanteen niin terveys- kuin sosiaaliasioi-
den osalta. Vanhusta ei saa jättää yksin ongelmiensa kanssa, vaan hänelle on pyrittävä järjestä-
mään tarvitsemansa palvelut. Palveluista tiedottamisessa on kaikkien vanhuspalveluissa toimivien 
kannettava vastuuta. 
 

 

Digitalisaatio 
 

Vanhusta on tuettava selviämään arjen muuttuneissa tilanteissa, kun toimintaympäristö tuntuu 
muuttuvan hallitsemattomaksi. 

 
Osa vanhuksista on oppimishaluista digi-asioissa. Kun yhteiskunnan tarjoamia keskeisiä palveluita 
digitalisoidaan, on vanhusten saatava tarvittaessa henkilökohtaista ja kiireetöntä opastusta omil-
la laitteillaan kotonaan.  
 
Vanhuksia tulee motivoida ja rohkaista tutustumaan digilaitteisiin. Palveluja digitalisoidessa tulee 
huomioida, ettei kaikilla ole varaa tai kykyä laitteiden hankintaan tai käyttöön. Osa vanhuksista ei 
koskaan tule käyttämään digitaalisia laitteita, tulee kaupungin varmistaa, että myös heidän palve-
lutarpeensa voidaan hoitaa perinteisin keinoin.  

 
Digitalisaatio ei saa syrjäyttää aitoa, ihmisten välistä inhimillistä vuorovaikutusta vanhuspalveluis-
sa.  
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Kaksi koiraa syö 11 säkillistä ruokaa vuodessa. 
Kuinka monta säkillistä ruokaa kolme koiraa syö 
puolessa vuodessa? 
 

Lähde: Turun seitsemäsluokkalaisten  
matematiikkakilpailu 2018. 

Pulmatehtävä 

Vastaus sivulla 24. 

Tiesitkö! 
 

Föli aloitti vuoden mittaisen kokeilun 24. syyskuuta, jolloin 
rollaattorin kanssa pääsee fölin joukkoliikenteen kyytiin mak-
sutta kello 9-12:59 välillä! 
 

Turun Kaupunginteatterin lipulla voi matkustaa Fölissä ennen 
ja jälkeen teatteriesityksen. Lippu on voimassa 3 tuntia en-
nen ja 2 tuntia jälkeen teatteriesityksen. Lipulla voi matkus-
taa yhteensä neljä matkaa eli molempiin suuntiin voi käyttää 
tarvittaessa yhden vaihdon. 

Kuva: Pixabay 

Kuva: Susanna Westerlund. 

Etsivä ja löytävä vanhustyö 
 

Vanhusten syrjäytymisvaara on tunnustettava ja tunnistettava. Esimerkikisi leskeytyminen, avio-
ero, sairastuminen tai läheisen kuolema on usein tilanne, missä ystävät kaikkoavat ja vanhus jää 
yksin.  

 
On löydettävä yksinäiset sosiaalisesta elämästä eristäytyneet ja palveluverkosta pudonneet van-
hukset. Etsivää ja löytävää vanhustyötä tekevien tahojen keskinäistä koordinointia ja yhteistyötä 
on tehostettava ja raja-aitoja madallettava eri toimijoiden välillä. 
 
Tärkeää on liikkuminen, ruoka ja juoma, kulttuuri, virkistys ja ennen kaikkea, yksinäisyyden pois-
to. Otetaan käyttöön vanhan ajan konstit ja käydään tervehtimässä naapurissa. Kysytään, mitä 
kuuluu. 
 
Henkilökohtainen kutsu on hyvä keino saada ikäihminen liikkeelle. 
 
 
Turussa 2.10.2018 
 

Kansalaisraatityöryhmän jäsenet Ritva Laaksonen, Leo Uhtio, Päivi Eskola, Eskil Rinne, Veikko 
Karskela, Marja Tuohimaa,  Leila Häkkinen ja Pekka Paatero. 

https://pixabay.com/fi/ihmisen-seniorit-vanha-nainen-lame-874979/
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kansansadun mukaan. No, ovathan ne, vaikka 
kettu taisi enemmänkin purkaa turhautunei-
suuttaan kun ei ylettynyt maistelemaan. Tuon 
happamuuden aiheuttavat sorbiinihapot ja 
parkkiaineet - tosin syksyn yöpakkaset lem-
peyttävät makua.  
 
Pihlaja on pyhä puumme, sillä on ollut ja on 
yhäkin suuri merkitys kansallemme – eikä vähi-
ten monikäyttöisyytensä vuoksi. Pihlaja oli ai-
koinaan Raunin, Ukko-ylijumalan vaimon, oma 
puu ja sillä uskottiin olevan maagisia voimia.  
Kodin pääoven molemmin puolin istutettuna 
pihlajan uskottiin suojelevan talon asukkaita 
kaikelta pahalta, se myös esti vesisuonten hai-
tallista ”säteilyä” ja vartioi omenasatoa pihlaja-
koilta. Kalevalassa pihlajasta ennustettiin hyvät 
satovuodet, talon lasten naimaonni sekä myös 
tulevat sodat. Puun oksilla saunassa vihdottiin 
sairaudet pois, karjan siirtyessä keväällä laitu-
melle oksilla huidottiin pahat henget tiehensä 
karjan kulkiessa pihlajapuisen veräjän kautta.  
 
Pihlajan puuainesta käytettiin tiiviytensä ja pa-
halta suojelevaisuutensa vuoksi mm. kävelykep-
pinä, seiväshypyssä, huonekalupuuna, vasaran-
varsina, kampoina. Pihlajan kuoren sisältämää 
parkitsemisainetta on käytetty nahan parkitse-
miseen. Mutta silloin tai nyt: pihlaja on hyvin 
kaunis pihan koristeena kukkineen, marjoineen, 
syksyn värikylläisyyksineen. 

 

Pihlajanmarjoissa on C-vitamiinia saman verran 
kuin mustaherukassa ja lähes kolme kertaa ap-
pelsiinia enemmän. Ravintosisältöä marjoissa 
on lähes kuten banaanissa ja enemmän kuin 

ruusunmarjoissa. Pihlajanmarjojen käyttökel-
poisuus perustuu myös antioksidantteihin 
(flavonoidit ja karotenoidit) sekä pektiiniin 
(jonka ansiosta ne hyytelöityvät kuin itsestään 
keitettäessä), beetakaroteniin (A-vitamiinin esi-
aste), E- ja K-vitamiiniin, kaliumiin, magne-
siumiin, runsaskuituisuuteen että eteerisiin öl-
jyihin. Raaka pihlajanmarja on sisältämänsä sor-
biitin (sokerialkoholi) paramuodon vuoksi lie-
västi myrkyllinen aiheuttaen ahmittuna mahan 
kipristelyä. Paramuota hajoaa marjan kypsyessä 
tai pakkasen purressa sitä.  
 
Pihlajanmarja on aliarvostetuin supermarjam-
me ja sitä kannattaisi käyttää muiden marjojem-
me rinnalla. Sitä voi säilöä talvenkin varalle pa-
kastamalla, kuivaamalla, mehuna tai hillona. 
Voimakasta makua voidaan pehmentää esim. 
marjoilla, omenilla, kurpitsalla. Pihlajanmarjo-
jen sanotaan tehostavan rasva-
aineenvaihduntaa, vähentävän sydän- ja veri-
suonitautien riskiä, tukevan maksan ja sapen 
toimintaa sekä ehkäisevän virtsateiden infekti-
oita. Sen on uskottu alentavan verenpainetta, 
hoitavan keripukkia, kuumetautia, reumatismia, 
kihtiä ja kurkun käheyttä.  
 
Pihlajan lehdistä voidaan keittää maukasta yrtti-
teetä. Niitäkin voi kuivata talven varalle. Perin-
teisessä kansanlääkinnässä sen on katsottu li-
säävän virtsaneritystä, vahvistavan sydäntä ja 
alentavan verenpainetta. ”Kovan vatsan” ta-
pauksissakin voi kokeilla tätä teetä.  
 
Paljon uskoa, toivoa ja rakkautta olemme pihla-
jan hennoille harteille kasanneet – ja hyvin se 
näyttää tehtävänsä täyttävän! 
 

Teksti: Päivi Eskola 
Kuva: Anna Mäkinen 

”Happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoista” 

Ma 17.12. kello 13-14.30 OLOHUONEELLA 
(Vanhustuen toimisto) aiheena Lapsuuden jou-
lu, kulttuurihistorioitsija Annakaisa Suominen 

kertoo muistelemisesta aivoterveyden kannalta. 
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Kaikille avoin ja pääsymaksuton messutapahtuma. 
Tule kyselemään ja tutustumaan, minkälaisia tuettuja asumisvaihtoehtoja  

vanhuksille on Turussa tarjolla.  
Paikalla mm. Kela opastamassa asumistukiasioissa ja Turun vanhusneuvosto. 

Messukahvit 2 €. 
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Ratkaisu sivulla 24. 



19 

 

Vapaaehtoisten iltapäivä 3.10. 

Iltapäivää vietettiin herkuttelun, tasapainotes-
tien ja jumpan merkeissä. Kuulimme myös Jen-
na Walldénin ohjeita itsensä kunnossa pitä-
miseksi. 

Meillä on aktiivista ja notkeaa porukkaa! 
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Kaikille avoin ja maksuton toiminta 

Luentoja ja tietoiskuja 

Ma 22.10. kello 13-14.30 OLOHUONE Vanhus-
tuen toimisto. Ikääntyminen ja mielenterveys. 
Mitä apua on tarjolla ja mistä? Kaupungin mie-
lenterveys- ja päihdetiimi ja Mielenterveyden 
keskusliitto. 
 
Ke 24.10. kello 14-15.30 Lehmusvalkama 
(Karviaiskatu 7) Ikääntyneiden voima- ja tasa-
painoharjoittelu. Tietoa, miksi ja miten harjoi-
tella sekä harjoittelupaikoista ja ohjatuista ryh-
mistä. Turun kaupungin lääkinnällinen kuntou-
tus ja liikuntapalvelut. 
 
Ma 5.11. kello 13-14.30 OLOHUONE Vanhustu-
en toimisto. Kelan palvelukanavat ja verkkoasi-
ointi. Kelan palveluasiantuntijat. 
 
To 8.11. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA kir-
jaston Studio (Linnakatu 2). Ikääntyneiden kal-
toinkohtelu – vaiettu salaisuus. Millaisia ovat 
ikääntyneiden syrjimisen ja kaltoinkohtelun 
muodot? Miten laajasta ilmiöstä on kysymys? 
Miten voimme turvata ikääntyneille fyysisen ja 
psyykkisen koskemattomuuden? Mm. näihin 
kysymyksiin etsitään vastauksia VTL Heikki Su-
hosen luennolla. 

Ma 19.11. kello 13-14.30 OLOHUONE Vanhus-
tuen toimisto. Miten turvaat elämänlaatusi ja 
hyvän kuoleman silloin, kun olet kyvytön 
päättämään hoidostasi? Oikeustradenomihar-
joittelija Laila Kolehmainen puhuu hoitotahdos-
ta.  
 
Ma 3.12. kello 13-14.30 OLOHUONE Vanhustu-
en toimisto. Hartiaseudun hyvinvointi, fysiote-
rapeutti Jenna Wallden, Tule-tietokeskus. 
 
To 13.12. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA 
kirjaston Studio (Linnakatu 2). Iäkkäällä on oi-
keus itsemääräämiseen. Sanna Ahola toimii 
THL:ssä erityisasiantuntijana Iäkkäät, vammai-
set ja toimintakyky -yksikössä. Hän kertoo tilai-
suudessa iäkkäiden henkilöiden itsemääräämis-
oikeudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa, mm. 
oikeudesta tehdä omat päätöksensä, päätök-
senteon tukemisesta tarvittaessa ja hoitotah-
dosta. 
 
Ma 17.12. kello 13-14.30 OLOHUONE Vanhus-
tuen toimisto. Lapsuuden joulu, kulttuurihisto-
rioitsija Annakaisa Suominen kertoo muistele-
misesta aivoterveyden kannalta. 

Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. Olohuoneen tietoiskuissa ja yhdistyksen toimistolla olevissa 
ryhmissä kahvitarjoilu (vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi). 

Oletko huolissasi omasta tai läheisesi hyvinvoinnista? 
 

Voit soittaa Suvanto-linjalle, jos tunnet huolta omasta tai tuntemasi ikääntyneen ihmisen hyvin-
voinnista tai turvallisuudesta. Linjan päivystäjät tarjoavat tukea ja neuvontaa kaltoinkohtelua, 
hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille henkilöille. Linjalle voi soittaa myös amma-
tillisissa ja opiskeluun liittyvissä ikääntyneiden hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. 

 
Suvanto-linja päivystää tiistaisin ja torstaisin klo 13-15 numerossa 0800-06776. 

 
Suvanto-linja on valtakunnallinen palvelu, johon soitta-
minen on maksutonta.  
Toimintaa tukevat oikeusministeriö ja STEA. 
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Yhdistyksen toimistolla kokoontuvissa ryhmissä on kahvitarjoilu  
(vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi). 
Tiloihin on esteetön pääsy.  
Toimistolle pääset mm. palvelulinja 3:lla. 
Olet lämpimästi tervetullut! 

TUOLIJUMPPA 
Keskiviikkoisin kello 13-14 28.11. asti Ruusukorttelin liikuntasalissa. Tule liikkumaan Annelin iloi-
seen seuraan omien voimiesi mukaan ja omalla vastuulla.  

BINGO 
Maanantaisin kello 13-14.30 (15.10., 12.11. ja 10.12.)  yhdistyksen toimistolla. Peliä ei tarvitse 
osata etukäteen. 

KÄSITYÖKERHO 
Parittomien viikkojen keskiviikkoina kello 13-15 yhdistyksen toimistolla. Ommellaan, kudotaan ja 
askarrellaan yhdistyksen materiaaleista lahjoitettavaksi ja myyntiin yhdistyksen hyväksi. Syyskausi 
päättyy 5.12. 

PELIKERHO 
Perjantaisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla. Pelataan lautapelejä ja korttia—voit myös 
tuoda oman pelisi pelattavaksi. Tule jumppaamaan aivoja ja oppimaan uusia pelejä. 

IKIVIREÄT 
Hyväntuulinen keskustelu– ja yhdessäoloryhmä parillisten viikkojen torstaisin kello 13-14.30 yh-
distyksen toimistolla. Tule vaihtamaan ajatuksia! Syksyn viimeinen tapaaminen 29.11.  

Ryhmätoimintaa 

Lahjoitus 
 turvalonkeroita ja sukkia keskolaan 

 
Turvalonkero annetaan äidille, jonka vauva 
on vaarassa joutua keskolaan synnytyksen 
jälkeen. Äiti pistää lonkeron paitansa alle, 
jotta lonkeroon tarttuu äidin tutut tuoksut. 
Vauvan synnyttyä äidiltä tuoksuva lonkero 
matkaa vauvan kanssa keskolaan. Lonkero 
tuo keskoskaapissa vauvalle turvallisuuden 
tunnetta sekä vähentää vauvan halua 
tarttua letkuihin. 
 
Keskosille löytyy harvoin sopivan kokoisia 
sukkia. Kuvan raitaiset lahjoitussukat ovat 
vain 7cm mittaisia. 
 
Haluatko osallistua lahjoitukseen? Lonke-
roita ja sukkia otetaan vastaan toimiston 
aukioloaikoina marraskuun loppuun asti. 

Kysy käsityökerhostamme puh. 044 536 7741. 
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Ti 23.10. kello 14.15-16 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

MITÄ ASUMIVAIHTOEHTOJA TURUSSA ON TARJOLLA? Messuilla 
eri Turussa toimivia palveluyksiköitä esittelemässä asumisvaihtoeh-
toa, kun ei enää yksin pärjää. Maksuton sisäänpääsy. Messukahvit 2 
€. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa. 

To 24.10. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33 

INFO Tule tutustumaan toimintaamme. Kerromme kaikille avoi-
mista tilaisuuksista, ryhmistä, retkistä sekä mahdollisuuksista toimia 
yhdistyksen vapaaehtoisena.  

Ti 6.11. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ Muotinäytös Eija’s Vintage, musiikkia 
Aulis Kotaviita säestäjänä Lauri Laurikainen, juonto Eira Tähtinen.  
Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusukorttelin kans-
sa. 

To 8.11. kello 13-15.30 
Lehmusvalkama 
Karviaiskatu 7 

NENÄPÄIVÄ Laita hyvä liikkeelle. Lahjoita, jotta jokaisella lapsella 
maailmassa olisi mahdollisuus hyvään elämään. Menossa mukana 
mm. Pekka Hyysalo ja Maija Paloheimo Linnateatterista . Tilaisuu-
den juontavat Eira Tähtinen ja toimittaja Lassi Lähteenmäki. Yhteis-
työssä Lehmusvalkaman kanssa. 

Ma 12.11. kello 16.30 
Lounatuulet yhteisötalo 
Pihlaja sali 
Läntinen Pitkäkatu 33 

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Tervetuloa kaikki yhdistyksen jäsenet! 
Kokouksessa käsitellään vuoden 2019 toimintasuunnitelma sekä 
budjettiehdotus ja päätetään ensi vuoden jäsenmaksu sekä hallituk-
sen kokoonpano. Kahvitarjoilu. Ota jäsenkortti mukaan! 

Ti 13.11. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

YHTEISLAULUJA Tule laulamaan yhdessä, laulattamassa Katri Lah-
tivuori. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusukortte-
lin kanssa. 

To 22.11. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33 

INFO Tule tutustumaan toimintaamme. Kerromme kaikille avoi-
mista tilaisuuksista, ryhmistä, retkistä sekä mahdollisuuksista toimia 
yhdistyksen vapaaehtoisena.  

Su 25.11. 16.15-19.30 
Varaa paikka puh. 044 
536 7741 

TEATTERIMATKA Kaarinan teatteri ”Ylpeys ja ennakkoluulo” kello 
17 näytös. Matkan hinta on 31 € jäsenille ja ei-jäsenille 36 €
(bussimatka, teatterilippu ja väliaikakahvi). 

Ti 27.11. kello 14-15 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

KAUNEIMMAT JOULULAULUT  Eira Tähtinen, laulu ja runo 
Ola Mikola, laulu, Elina Penttinen, piano. Maksuton sisäänpääsy. 
Kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa. 

Ke 28.11. kello 13-16 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33 

YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen ystä-
väksi haluaville. Osallistuminen ei velvoita tulemaan toiminnan 
aloittamista. Ilmoittaudu 045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi 

Ti 4.12. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ Arja Lyly ja Riitta Vasenkari esittävät 
”Lähteellä”, Minna Starkkila viulu, NMKY:n Seniorikuoro, johtajana 
Heikki Rainio , juonto Eira Tähtinen.  Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2 
€. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa. 

Ma 17.12. kello 16-16.45 
Lehmusvalkama 
Karviaiskatu 7 

KAUNEIMMAT JOULULAULUT  Eira Tähtinen, laulu ja runo 
Ola Mikola, laulu, Riikka Marku, piano. Maksuton sisäänpääsy. Yh-
teistyössä Lehmusvalkaman kanssa. 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Tapahtumia ja tilaisuuksia 
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Turun Seudun Vanhustuki ry järjestää 
 

Teatterimatkan Kaarinan teatteriin 
Sunnuntaina 25.11.2018 

 

Ylpeys ja ennakkoluulo 
 

Jane Austenin 1800-luvun alun Englantiin sijoittuva draamakomedia. 
Liput kello 17 alkavaan näytökseen. 

 
Luvassa on tunnemaailman pyrskähdyksiä laidasta laitaan, pursuilevia ihmissuhde-
kiemuroita ja riemukkaita sivuhahmoja. Britannian nummilta Kaarinan kummuille 
tuotu mestariteos kutsuu kaikki kanssaan juhlimaan Kaarina-Teatterin 35-vuotista 
taivalta! 

"On yleisesti tunnustettu tosiasia, että naimaton, varakas mies tarvitsee välttämättä 
vaimon..." 

Elizabeth Bennet on nopeaälyinen, teräväkielinen ja idealistinen nuori nainen. Yh-
teisössä jossa luokka ja varallisuus merkitsevät kaikkea, hän aikoo rikkoa muotin ja 
naida rakkaudesta, ei rahasta. Kun piirikuntaan asettuu rykmentti, tuo se matkas-
saan monelle nuorelle naiselle mieluisia upseereita ja tanssiaisia – ja myös erään 
kopean herra Darcyn… 

 
Lähdemme matkaan Ruusukorttelista (Puistokatu 11, Turku) kello 16.15 ja pa-
laamme samaan paikkaan noin 19.30. 
 
Matkan hinta on 31 € jäsenille ja ei-jäsenille 36 €. Hintaan sisältyy bussikuljetus, te-
atterilippu ja väliaikakahvit. 
 
Varaa ensin paikkasi soittamalla puh. 044 536 7741, käymällä toimistolla tai tilai-
suuksissamme.  
 
Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 22.10. mennessä Turun Seu-
dun Vanhustuki ry:n Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25 . Kirjoita viestiksi 
osallistujan nimi ja teatteri. Matkan voi maksaa myös yhdistyksen toimistolla tai ti-
laisuuksissa. 

 
Matkavastaavina toimivat Katri Lahtivuori ja Seppo Grönlund. 

 
Tervetuloa matkalle! 
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LIITY JÄSENEKSI—tuet toimintaamme 

Turun Seudun Vanhustuki ry     Jäsenhakemus 

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku     henkilöjäseneksi (15 €/vuosi, yksityishenkilöt) 
Puh. 044 536 7741, info@vanhustuki.fi, vanhustuki.fi   kannatusjäseneksi (50 €/vuosi, yritys, yhteisö) 
 

Etunimet       Sukunimi 

 

Osoite        Postinumero ja -toimipaikka 

 

Puhelin    Sähköposti      Syntymävuosi 

 

Hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n toiminnan tavoitteet 

 

Päivämäärä   Allekirjoitus     Minua kiinnostaa vapaaehtoistoiminta 

 

Jäsenmaksu  maksettu  laskutetaan  Lomakkeen vastaanottaja 

Pulmatehtävän ratkaisu 
Koska kaksi koiraa syö 11 säkillistä ruokaa vuo-
dessa, niin yksi koira syö 11 / 2 = 5,5 säkillistä 
ruokaa vuodessa. Täten kolme koiraa syö  3 x 5,5 
= 16,5 säkillistä ruokaa vuodessa. Näin ollen puo-
lessa vuodessa kolme koiraa syö 16,5 / 2= 8,25  
säkillistä ruokaa.  

"Elä kiireellä immeinen ihtees pilloo, 
hermos jos männöö, onko siitä illoo? 

Elä pikajunan vaahtia hössötä aena, 
vuan päevälläkkii joskus piäs pehkuu paena. 

Toppuuta joskus tuo tulinen tahti. 
Kokkeele mittee on tuo ruokalevon mahti! 

Kohta jo huomoot kuinka oes sommoo, 
katkasta virta, antoo hermoille lommoo!" 

(Kalle Väänänen) 

Ristikon 
ratkaisu 
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Jäsenedut vuonna 2018 

TURUN HUOLTOEXPERTIT 
Jorma Puttonen Työmiehenkatu 1 A, Turku, puh 
02-254 7760. Arkisin klo 9.00–17.00. http://
www.turunhuoltoexpertit.com 
Viihde-elektroniikkalaitteiden korjaustyöt ja va-
raosat ja kotikäynnit –15% normaalihinnoista. 
 
RUISSALON KYLPYLÄ 
http://www.ruissalospa.fi/ Allasosaston käyttö 
8 €/hlö.  
 
RESPECTA OY 
Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku (Neo-sairaalan 
aulassa). Myymälä avoinna ark. 8-17. Puh. 040 
3488 579/asiakaspalvelu.turku@respecta.fi. 
http://www.respecta.fi/. -10 % myymälän val-
mistuotteista. 
 
PARTURI-KAMPAAMO SALON INKERI SAVOLA 
Kaskenkatu 11, Turku. Puh. 02 2500918. 
www.saloninkerisavola.fi Kaikista kampaamo- ja 
parturitöistä -10 %.  
 
MUOTITALO MARILYN 
Humalistonkatu 13, Turku. https://
muotitalomarilyn.fi/ Normaalihintaisista naisten 
vaatteista -20 %.  
 
KÄSITYÖ-KAISA KY 
Hämeenkatu 3 A, Turku. Puh 02-2333937. Ma-
pe klo 9-17. Kaikista tuotteista -10 %.  
 
KUURAPALVELUT OY 
Puh. 010 279 4030. http://
www.kuurapalvelut.fi/ Kotisiivousta -10%.  
 
KAUNEUSHOITOLA TIINA HEMANUS 
Yliopistonkatu 31 4.krs,Turku. Puh.02-2502569, 
www.kauneushoitolatiinahemanus.fi  -10% 
alennus kaikista hoidoista, esim. jalkahoito 40 €.  

INSTRUMENTARIUM PUPILLI 
Eerikinkatu 6, Turku. Puh. 0203 32852, 
www.instru.fi. Voimakkuuksilla olevat silmälasit 
-30%, ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai voi-
massa oleviin kampanjoihin. 
 
HOLIDAY CLUB CARIBIA 
Kongressikuja 1, 20540 Turku, puh. 030 687 
4000, hotelsales.caribia@holidayclub.fi. 
Kylpylän käyttö ma – to 9€ / hlö, ei voimassa 
koulujen loma-aikoina (vko 42 ja 52) eikä arki-
pyhinä. Muina aikoina voimassa hinnaston mu-
kaiset hinnat. Kuntosali ja vesijumppa 39€ / 10 
kerran kortti (uusi sarjakortti 8€ korttimaksu). 
 
HAUTAUSTOIMISTO PIETÉT 
Eerikinkatu 25, Turku, puh 02-2780760 ja Kiina-
myllynkatu 5, Turku, puh 02-2780777 ja 
Henrikinkatu 2, Naantali, puh 02-
4353126. www.pietet.fi. Arkut ja uurnat –10 %.  
 
HANSATORIN APTEEKKI 
http://hansatorinapteekki.fi/ -10% vapaankau-
pan tuotteista. Lisäksi: liittymällä Hyvän Mielen 
Apteekkien kanta-asiakkaaksi Hansatorin aptee-
kista -4% käsikauppalääkkeistä (= ei reseptilääk-
keistä). 
 
ATK-APU SP-SYSTEMS OY 
Juhana Herttuan Puistokatu 3, Turku. puh: 040-
5123906. www.atk-apu.fi. Tietokoneen huolto-
työt, mikrotuki, opetus ja kotikäynnit -15%. Tie-
tokoneet ja tabletit -10% normaalihinnoista. 
 
ASIANAJOTOIMISTO LINDELL OY 
Brahenkatu 9 A 9, Turku. Puh. 02-251 1004. 
www.asianajotoimistolindell.fi. Testamentin ja 
edunvalvontavaltuutuksen laatiminen -15 %.  

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

Jäsenedut vain jäsenkorttia näyttämällä! 

http://www.turunhuoltoexpertit.com/
http://www.turunhuoltoexpertit.com/
https://www.ruissalospa.fi/
http://www.respecta.fi/
http://www.saloninkerisavola.fi/
https://muotitalomarilyn.fi/
https://muotitalomarilyn.fi/
http://www.kuurapalvelut.fi/
http://www.kuurapalvelut.fi/
http://www.kauneushoitolatiinahemanus.fi/
http://www.pietet.fi/fi
http://hansatorinapteekki.fi/
https://www.atk-apu.fi/
http://www.asianajotoimistolindell.fi/


26 

 

Yhdistyksen vapaaehtoisille 

Kiinnostaako sinua toiminta yhdistyksen vapaaehtoisena? 
Tule yhdistyksen toimistolle INFOON (to 25.10. tai 22.11. kello 13-14) kuulemaan eri  mahdolli-
suuksista toimia. Lisätietoja toimistolta puh. 044  536 7741 ja nettisivuiltamme vanhustuki.fi. 

Haluatko vanhuksen ystäväksi — osallistu YSTÄVÄN PERUSKURSSILLE! 

Kurssilla saat perehdytyksen toimintaan ja ta-
paat muita vapaaehtoisiksi aikovia. Kurssi on 
maksuton eikä velvoita toiminnan aloittami-
seen.  
 
Ilmoittaudu kurssille puhelimitse 045 613 8839 
tai täyttämällä ilmoittautumislomake nettisi-
vuillamme http://vanhustuki-fi.directo.fi/
tukiystavatoiminta/vapaaehtoiset/
koulutukset/.   

Loppuvuoden kurssit 

 17.10. 16.30-19.30 
 28.11. 13.00-16.00 
Kurssit ovat toimistollamme Lounatuulet Yhtei-
sötalossa (os. Läntinen Pitkäkatu 33, 2. krs). 
 
Mikäli ystävätoiminta kiinnostaa, mutta kurssi-
päivät eivät sinulle sovi, ota yhteyttä assis-
tenttiin. 

Hyvä yhdistyksen vapaaehtoinen, 
tervetuloa virittäytymään jouluun!  

 
Pistäydy glögille yhdistyksen toimistolle 

tiistaina 19.12.2018 kello 14-15.30. 

Ryhdy Vanhustuen vapaaehtoiseksi 

Kuntoiluystävien tapaaminen to 18.10. kello 13-15 TULE-tietokeskuksessa (Humalistonkatu 10). 
Jaetaan kokemuksia, saadaan vinkkejä jatkoon ja kuullaan tietokeskuksen toiminnasta. Lisätietoa 
Sonjalta puh.050 597 9751. 

Kuva: Pixabay 

Marimekkoilta kaikille vapaaehtoisille ti 20.11. kello 16-18. Muotia, syksyn uutuuksia ja pientä 
naposteltavaa. Mukaan mahtuu 30 ensin ilmoittautunutta. Puh. 044 536 7741. 

Tukiystävätoiminnan vapaaehtoisten tapaaminen ke 14.11. kello 17-19, illan teemana turvalli-
nen koti, tarjoilun vuoksi ilmoittaudu Santerille puh. 045 613 8839 / tukiystavatoimin-
ta@vanhustuki.fi. 

Ryhmänohjaajien tapaaminen to 27.11. kello 10-12 yhdistyksen toimistolla. Jaetaan syksyn ko-
kemuksia ja suunnitellaan kevään ryhmätoimintaa. 

Syke ryhmäläisten tapaaminen ti 11.12. kello 13-15 yhdistyksen toimistolla.  Katsaus kulunee-
seen syksyyn ja tulevaan kevääseen. 

https://pixabay.com/fi/joulu-baubles-keula-vapaap%C3%A4iv%C3%A4t-1806968/
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Hallitus 2018 
Kulmala Maarit, pj 
Kautonen Mirja, II varapj 
Lahtivuori Katri 
Löppönen Minna  
Tuohimaa Marja  
Tähtinen Eira  
Viikari Laura  
Grönlund Seppo, varajäsen 
Koski Raili, I varapj, varajäsen 

Edunvalvontaryhmä 
Kulmala Maarit, vastaava 
Eloranta Sini 
Heino Marina 

Järvinen Arja 
Karuneva Nina 
Laakso Pasi 
Lilja Maaria 
Rinne Pirjo 
Tuohimaa Marja 
Viikari Laura 
Villman Iida 
 

Ohjelmatyöryhmä 
Tähtinen Eira, vastaava 
Grönlund Seppo 
Huttunen Marja 
Juvonen Jukka 
Karuneva Nina 
Lahtivuori Katri 
Mikola Olavi 
Pöyhönen Teijo 
 

Tiedotusryhmä 
Lahtivuori Katri, vastaava 
Eskola Päivi 
Karuneva Nina 
Kirsilä Santeri 
Raitanen Terttu 
Rasi Johanna 
Rintala Maarit 

Taloustoimikunta 
Karuneva Nina 
Koski Raili 
Tuohimaa Marja 
 

TYT-johtoryhmä 
Kautonen Mirja, vastaava 
Heino Marina 
Karuneva Nina 
Oldenburg-Tiitto Jenny 
Tähtinen Eira 
 

YHDISTYKSEN HALLITUS, TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT  

Yhdistystyöntekijät 
Marja Huttunen / Sirkku Jack / Toni Karuneva 
Puh 044 536 7741 
info@vanhustuki.fi 
 
Assistentti, Tukiystävätoiminta 
Santeri Kirsilä 
Puh 045 613 8839 
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi 

Ohjaaja, Tukiystävätoiminta 
Johanna Nummila 
Puh 044 536 7721 
johanna.nummila@vanhustuki.fi 
 
Ohjaaja, Tukiystävätoiminta 
Sonja Vainikka 
Puh 050 597 9751 
ohjaaja@vanhustuki.fi 

Henkilökunta 

Toimisto on poikkeuksellisesti suljettu maanantaina 29.10. henkilökunnan koulutuksen vuoksi. 

Hallituksen ja työryhmien 
seuraavat kokoukset: 
 
 Hallitus 30.10. 
 Edunvalvontaryhmä 18.10. 
 Ohjelmatyöryhmä 16.10. 
 Tiedotusryhmä 16.10. 

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

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku / vanhustuki.fi / facebook.com/Turun-Seudun-Vanhustuki-ry 

Hallituksen ja työntekijöiden 
tukena toimii työryhmiä. Halli-
tus valitsee järjestäytymisko-
kouksessaan ryhmien vastuu-
henkilöt. Ryhmiin voivat tulla 
mukaan yhdistyksen jäsenet. 
Lisätietoja toiminnanjohtajalta. 

Työryhmien lisäksi yhdistykses-
sä toimii toimikuntia, joiden 
jäsenet ovat hallituksen nime-
ämiä yhdistyksen jäseniä. 

Yhdistyksen jäsenet valitsevat 
syyskokouksessa hallituksen 
jäsenet. 
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Turun Seudun Vanhustuki ry 

Lounatuulet Yhteisötalo, 2.krs 
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 

Elämän iloa ja ystävän tukea 

Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien  
lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko  

on Vanhustenviikko.  
 

Vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna  7.10.-14.10.2018  
teemalla Iloa toimeliaisuudesta - Aktivitet ger glädje. 

 
 

Toimeliasta vanhustenviikkoa! 


