
  

 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 1, maaliskuu 2019  

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. 
Takasivun kannatusilmoitusmyynti:  
 Nina Karuneva, 045 613 8840 
 nina.karuneva@vanhustuki.fi 

Seuraava jäsenlehti ilmestyy toukokuussa 2019. 
Aiemmat numerot luettavissa kotisivuillamme. 

Turun Seudun Vanhustuki ry 
 

Lounatuulet Yhteisötalo, 2.krs 

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku 

044 536 7741 / info@vanhustuki.fi  

Kotisivut: www.vanhustuki.fi  

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

Blogi: https://vanhustuki.wordpress.com/ 

Yhdistys on perustettu 

17.12.2002 Turussa. 

Jäseniä vuoden 2018 lopus-

sa 626 henkilöä. 

Jäsenmaksu vuonna 2019 

 15 €/vuosi

(henkilöjäsen) 

 50 €/vuosi (yhteisö, yritys).  

Tässä numerossa 

3 Pääkirjoitus: Varapuheenjohtajan näp-

päimistä 

4 Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 

5 Auringon vaikutuksista silmiin 

6 Ravitsemuksen vaikutus aivoterveyteen 

7 Vanhustuki lähti elokuviin 

8 Kuka päättää hoidostasi? 

 Onko sinulla huoli vanhuksesta? 

9 Kohti eduskuntavaaleja 

10 Opinnäyte: Yhteistyön toteutuminen Tu-

run kaupungissa 

11 Eläköityminen mahdollisuutena 

 Pulmatehtävä 

12 Ystävän tukea 

 Vapaaehtoinen ystäväksi 

13 Läntinen Pitkäkatu: Turun Seudun Van-

hustuki ry:n kotikatu 

14 Niksinurkka: Pääsiäinen on tulossa, mu

 nien kulutus kasvaa... 

15 Korjausneuvonta kotona asumisen tueksi 

 Kavli-säätiön lahjoitus yhdistykselle 

16 Esittelyssä Hansatorin apteekki 

17 Virkistävä aivojumppa 

18 Iloinen harmonikkakonsertti 

19 Ristikko 

20 Kevätretki ja kesäteatteri 

21 Luentoja ja tietoiskuja 

22 Ryhmätoimintaa 

22 Tapahtumia ja tilaisuuksia 

24 Pulmatehtävän ja ristikon ratkaisut 

 Jäseneksi liittymislomake 

25 Jäsenedut vuonna 2019 

26 Ryhdy Vanhustuen vapaaehtoiseksi 

 Yhdistyksen vapaaehtoisille 

27 Yhdistyksen hallitus 2019 

 Työryhmät ja toimikunnat 

28 Henkilökunta, yhteystiedot 
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Pääkirjoitus: 
Varapuheenjohtajan näppäimistä 

"Maaliskuu jo maata näyttää, tiet tukkii, ojat 
täyttää”, sanoo vanha sananlasku. Lumien sula-
essa näkyy tien pinnassa vaurioita ja tulvatkin 
alavilla seuduilla ovat tavallisia. Päivät pitenevät 
ja aamut ovat valoisampia. Pajunkissojakin nä-
kyy jo aurinkoisilla tienvarsilla ja lumikellot nos-
tavat nuppunsa kohti aurinkoa. Jotta uuden kas-
vun ilo näkyy kukkaloistona tulevana kesänä, 
tarvitaan puutarhurin tukea kevään mittaan. 
 
Yhdistyksemme vapaaehtoiset ja toimihenkilöt 
ovat mielestäni näitä puutarhureita, jotka eri 
tavoilla tuottavat iloa ja tukea ikäihmisille. Sa-
malla tukiystävät, kahvinkeittäjät ja muut toimi-
jat tuntevat iloa tekemästään työstä. Jokainen 
voi olla ylpeä omasta osuudestaan, oli se minkä 
suuruinen tahansa. Yhdistys tarvitsee jokaista. 
 
Maaliskuun toimintakalenteri on hyvä esimerkki 
siitä mitä kaikkea yhdistys toteuttaa. On erilais-
ta yhdessäoloa. Voi tulla mukaan pelaamaan, 
juttelemaan tai kuuntelemaan asiaohjelmaa 
yhdistyksen toimistolle. Käsityökerhossa sujuu 
jutustelu samaan aikaan käsitöitä tehden. Sitten 
voi piipahtaa tuolijumppaan tai viettämään 
iloista iltapäivää Ruusukorttelissa. 
 
Toiminnan toteuttaminen on pitkäjänteistä työ-
tä. Vuosi- ja osavuosisuunnitelmat on lyöty 
lukkoon hyvissä ajoin ennen kyseistä ta-
pahtumaa. Pitää kehitellä tapahtuman si-
sältö ja löytää ohjelmansuorittajat. Joskus 
voi tulla odottamattomia yllätyksiä. Silloin 
pitää osata toimia nopeasti. Tilaisuudet, 
oman lehden ja muun toiminnan toteutta-

minen vaatii ryhmätyötä. Kullakin ryhmällä, ku-
ten myös yhdistyksen hallituksella on oma ryh-
mänvetäjä. 
 
Yhdistyksen keulakuva on syyskokouksen valit-
sema puheenjohtaja. Hänen tehtävänään on 
huolehtia siitä, että yhdistys toteuttaa perus-
tehtäväänsä. Puheenjohtaja edustaa eri tilai-
suuksissa yhdistystä. Häneen otetaan yhteyttä 
erilaisten toivomusten ja valitusten tiimoilta. 
Hän pitää hallituksen kokouksen osallistujat jär-
jestyksessä. On myös toiminnanjohtajan pomo. 
Ei mikään helppo homma. 
 
Mitä sitten varapuheenjohtaja tekee? Istuu pu-
heenjohtajan pallille silloin, kun puheenjohtaja 
ei ole päässyt kokoukseen. Mitään suurta tun-
kua varapuheenjohtajiksi ei ole yleensä ollut. 
On vakuuteltu, että harvoin puheenjohtaja on 
estynyt olemasta paikalla kokouksissa. Koke-
muksen perusteella voin todeta, että näin on. 
  
Kesää kohti ollaan menossa. Ja sitten maalis-
kuun lopussa siirrytään vielä ainakin toistaiseksi 
kesäaikaan. Joillekin, kuten minulle, siirtymä ei 
sovi lainkaan. Toivottavasti tuleva päätös py-
säyttää normaaliajan tai ns. talviajan. 
 

 
Kesää odotellessa, 
Raili Koski, yhdis-
tyksen I varapu-

heenjohtaja 

Kuvissa vapaaehtoisia toiminnassa. 
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Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 
 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 15.4.2019 kello 16.30 
alkaen Lounatuulet yhteisötalon Pihlaja–Sali, Läntinen Pitkäkatu 33, 2.krs, Turku.  
 
Ennen virallista kokousta kello 16 kahvi, kello 16.15 sosionomi Vera Holm kertoo  opin-
näytetyönsä ”Omaisten kokemuksia tukiystävätoiminnasta” tuloksista. 
 
Mikäli haluat tuoda esille jonkin asian kokouksessa, pyydämme sen kirjallisena 
8.4.2019 mennessä osoitteeseen nina.karuneva@vanhustuki.fi tai postitse toimitettu-
na yhdistyksen osoitteeseen. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Otathan jäsenkorttisi mukaan! 
 

 
 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n kevätkokous 2019 
 
Aika:  maanantai 15.4.2019 kello 16.30 alkaen 
Paikka: Lounatuulet yhteisötalon Pihlaja–Sali, Läntinen Pitkäkatu 33, 2. kerros, 
Turku 
Asiat:  1. Kokouksen avaus 

2. Kokousvirkailijoiden valitseminen 
a. Puheenjohtaja 
b. Sihteeri 
c. 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
4. Asialistan hyväksyminen 
5. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2018 
6. Yhdistyksen tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen vuodelta 2018 
7. Tilintarkastajan ja toiminnan tarkastajan lausunnon kuuleminen 
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille 
9. Muut esille tulevat asiat 
10. Kokouksen päättäminen 

 
 
 

Tervetuloa! 
 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallitus 

mailto:info@vanhustuki.fi


5 

 

Auringon vaikutuksista silmiin 

Keväinen auringonpaiste ilahduttaa syksyn pit-
kän pimeyden jälkeen, mutta liika auringossa 
oleminen suojaamattomana on meille myös hai-
tallista. Kun aurinko paistaa matalalta suoraan 
silmiin, on juuri silmien suojaaminen auringosta 
maahan tulevalta ultraviolettisäteilyltä ja häi-
käisyltä erittäin tärkeää. UV-säteily heijastuu 
myös valkoisesta lumihangesta.   
 
Pitkäaikainen yhtämittainen ulkona olo voi ai-
heuttaa silmän sarveiskalvon eli pinnan pala-
misvaurioita. Tähän aikaan vuodesta silmät al-
tistuvat jopa suuremmalle säteilymäärälle kuin 
kesäisin ja tarvitaan myös kasvojen sivuilta 
peittävää aurinkolasien suojaa. 
 

Suojaamattomina silmät altistuvat sairauksille: 
mm. kuivasilmäisyydelle, bakteeri- tai virustu-
lehduksille, silmänpainetaudille, viher- tai har-
maakaihille, mikä tulee meille kaikille ennem-
min tai myöhemmin, sekä silmänpohjan rap-
peutumalle. Jopa syöpä voi tulla myös silmään. 
Herkästi vettä vuotavissa silmissä on syynä 
usein liika kuivuus tai kyynelkanavan tukos. Kai-
hia saattaa olla jopa pienillä vauvoilla. 
 
Esittelyssä oli  paljon erilaisia kehysten, linssi-
materiaalien ja uusimpien aurinkolasien malle-
ja. Auringonsäteilyltä tai häikäisyltä suojaavia 
vaihtoehtoja ovat itse tummentuvat varsinaiset 
silmälasit, klipseillä omiin laseihin kiinnitettävät 
”läpät”, tai uutena tuotteena normaalien silmä-
lasien päälle laitettavat erilliset aurinkolasit, 

joista tilaisuudessa oli nähtävänä malleja eri 
vaihtoehdoista.  
 
Aurinkolasit voi teettää erikseen omilla vah-
vuuksilla. Itse tummentuvat eivät toimi hyvin 
sisätiloissa esim. autoa ajettaessa. Erillisten au-
rinkolasien haitta on, että pitää kuljettaa kaksia 
laseja aina mukanaan. 
 
Silmälaseja ostaessasi tarkista, että ne ovat CE-
merkittyjä, ulkomaalaiset eivät aina ole. CE il-
moittaa, että tuote on tasalaatuista, takaa suo-
jan haitalliselta UVA-ja UVB-säteilyltä, muttei 
ehkä ole parasta — sen takaa tuotteen hinta.  
 
Polaroid-lasit ovat tarpeen lähinnä urheilijoille 
ja ulkokäyttöön. Linssit voivat olla joko lasia tai 
muovia. Vahvuuksien lisäksi niihin voidaan 
asentaa häikäisy-, heijaste-, tummuvuus- tai 
naarmuuntumisen esto ominaisuuksia eli paljon 
erilaista tekniikkaa.  
 
Pestessäsi muista aina ensin kastella lasit vedel-
lä ja vasta sitten puhdistus-ainetta. Säilytä lasit 
kotelossa sangat alaspäin, älä nosta otsalle tai 
pään päälle -  sangat löystyvät.  
 
Hanki kuivasilmäisyyteen hyviä silmätippoja. 
Kysy silmälääkäriltäsi tai apteekista, mitkä sopi-
sivat parhaiten. Laita tippoja useita kertoja päi-
vässä tai lääkärin ohjeen mukaan. Silmänpaine-
tautia eli glaukoomaa sairastaville geelipohjai-
set silmätipat sopivat parhaiten. Huonokuuloi-
set muistakaa ottaa kuulokoje mukaan silmälää-
kärille mennessänne. 
 
Näitä tietoja silmiemme hoidosta olivat meille 
kertomassa  Instrumentariumin myymäläpääl-
likkö Susanna Hyvärinen (Humalisto ja Eerikin-
katu) ja Katriina Hermelin Eerikinkatu/Pupillista. 
Kahvin juonnin lomassa arvoimme palkintoina  
osallistujille silmälasikoteloita ja kuivasilmätip-
poja. Aihe oli mielenkiintoinen ja keskustelu oli 
vilkasta. 
 

Teksti: Terttu Raitanen, tiedotusryhmä 

Kuva: Pixabay 
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Ravitsemuksen vaikutus aivoterveyteen 

Ravitsemusterapeutti 
Petra Rautakallio - Jär-
vinen keräsi salin täy-
teen ravitsemuksesta 
kiinnostuneita kuulijoi-
ta Turun kaupungin 
kirjastoon Studia Gene-
ralia luennolle 
14.2.2019.  
 
 
Aivot tarvitsevat energiaa. Niillä ei ole omia 
energiavarastoja ja ne käyttävät glukoosia ener-
gianlähteenä. Aivojen energiankulutus on noin 
neljännes elimistön energiankulutuksesta. Ne 
koostuvat pääosin rasvasta ja ovat verenkier-
rosta riippuvainen elin. Siksi onkin tärkeää huo-
lehtia aivojen verisuonistosta. 
 
Muistisairauden riskiä lisäävät korkea kolestero-
li, kohonnut verenpaine, tyypin 2 diabetes ja 
vyötärölihavuus. Muistisairauden riskin eh-
käisyn vuoksi onkin tärkeää saada ruokavaliosta 
riittävästi energiaa, kiinnittää huomiota rasvan 
laatuun, huolehtia riittävästä kuidun saannista 
ja käyttää maltillisesti suolaa ja sokeria. Erään 
tutkimuksen mukaan 3-5 kuppia kahvia päivässä 
juovilla on pienempi riski sairastua muistisairau-
teen. Olennaista muistisairauksien ehkäisyssä 
on oikeanlaisen ruokavalion pitkäkestoisuus. 
 
Itämeren ruokavalio sopii hyvin aivoterveyttä 
tukevaksi ruokavalioksi.  Aivoterveyden kannal-
ta tärkeää on kiinnittää huomiota ateriarytmiin. 
Tällä tavoin aivot saavat tasaisesti energiaa.  
Säännöllinen ateriarytmi vaikuttaa positiivisesti  
verensokerin hallintaan ja helpottaa hyvien ra-
vitsemusvalintojen tekemistä.  
 
Tärkeää aivoterveyden kannalta on kiinnittää 
huomiota rasvan laatuun. Rasvan laatu vai-
kuttaa mm. veren kolesteroli- ja tulehdusarvoi-
hin.  Pehmeän rasvan saanti tulisi olla vähintään 
2/3 kokonaisrasvan saannista. Pehmeä rasva 
sisältää välttämättömiä rasvahappoja, joita  eli-
mistö ei itse pysty valmistamaan. Siksi nämä 

rasvahapot tulee saada ravinnosta. Pehmeää 
rasvaa ovat mm. omega -3 -rasvahapot. Hyviä 
omega- 3- lähteitä ovat mm. rasvainen kala, 
rypsiöljy ja saksanpähkinät. Tutkimusten mu-
kaan on olennaista, että saadaan pehmeää ras-
vaa enemmän ja vähennetään kovan rasvan 
saantia. On olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että 
esim. rasvaisen kalan syönnillä on yhteys muis-
titoimintoihin.  Omega 3  - valmisteilla ei ole sen 
sijaan saatu samoja tuloksia.    
 
90 % aivojen välittäjäaineista on suoliston alu-
eella. Suoliston bakteereilla on siis aivotervey-
teen  suuri merkitys.  Tutkimuksissa on todettu, 
että masennuksella ja suoliston kunnolla voi olla 
yhteys.  
 
Probiooteilla ja prebiooteilla on kummallakin 
hyödyllinen vaikutus suolistoon. Tärkeää onkin 
suosia kuitua aterioilla. Kuitu ylläpitää kylläi-
syyttä  ja tarjoaa suoliston bakteereille purta-
vaa. Kuidun lähteitä ovat täysjyvävilja, kasvik-
set, hedelmät ja marjat. Kuidun lisäksi suolistoa 
hellivät hapanmaitovalmisteet, tasainen ate-
riarytmi, kohtuukokoiset annokset, rauhallinen 
ruokailutapa, huolellinen pureskelu sekä riittävä 
nesteen saanti.  
 
Runsas kasvisten käyttö on yhteydessä parem-
piin  muistitoimintoihin ja pienempään muisti-
sairauden riskiin.  Kasviksista saa vitamiineja,  
antioksidantteja ja polyfenoleja. Polyfenolit vai-
kuttavat positiivisesti aivojen toimintaan. Tärke-
ää olisi pyrkiä syömään viittä eri väriä kasviksia 
joka päivä. Ravitsemussuositus on puoli kiloa 
kasviksia joka päivä. Miehistä kuitenkin vain 
14% täyttää tämän suosituksen.   
 
Myös suolan käytöllä on vaikutusta terveyteen. 
Olisikin hyvä pohtia vaihtaako suola mineraali-
suolaan tai yrtteihin ja mausteisiin. Nesteen 
juomisen nyrkkisääntönä voi pitää, että juo päi-
vässä vähintään litran nestettä. Muita mahdolli-
sesti hyviä ruoka-aineita ovat mm. tumma suk-
laa ja kananmuna. 
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Vanhustuki lähti elokuviin 

OMA MAA -elokuvanäytäntö elokuvateatteri 
Dianassa 26.2. toi tuvan täyteen Turun Seudun 
Vanhustuen jäseniä ja toimintaan osallistuvia. 
 
Jo elokuvan nimi kertoo kuinka tärkeää sodan 
jälkeisille ihmisille oli saada palanen omaa maa-
ta. Miehet ja kotirintaman naiset taistelivat ja 
selviytyivät sodasta ja takasivat siten meille va-
paan maan. Asutustilojen myöntäminen oli sen 
aikaisille ihmisille pieni 'palkkio' suurista uh-
rauksista sodassa, jolloin siirrettiin rajoja ja asu-
tettiin Karjalan heimokin. Elokuvan päähenkilöt 
olivat juuri henkilöitä, jotka tekivät työtä ja ra-
kastivat pientilansa raivaamista keskelle ei mi-
tään.  
 
Kaikki tuo oli meille katsojille niin 'totta', olem-
mehan eläneet juuri tuon ajan ja kokeneet yh-
teiskunnan rakennemuutoksen. Koko elokuvan 
tuotanto oli rakennettu todenmukaisesti maise-
mallisesti samoin kuin päähenkilöiden panos 
näyteltäessä aidosti 'sormet saveen ja sontaan' 
kovissa olosuhteissa. 
 
Ohjaaja Markku Pölönen on todennut, että juuri 
tuosta aikakaudesta ei ole elokuvaa tehty. Dra-
maturgina elokuvassa oli monilahjakkuus Paula 
Vesala, hänen käsialastaan näkyi herkkyys ja 
kauneus kohtauksissa ihmisten kesken. 
 
Näytännön jälkeen juotiin kahvit, siinä yhtey-

dessä kyselin tuntemuksia, joita elokuva oli he-
rättänyt?! Sain vastauksina ainoastaan kehumi-
sia, yksioikoiset vastaukset: niin hyvä, tosipoh-
jainen, omakohtainen (maaseudun juuret 
omaavilta varsinkin) ja ylipäätään kaunis ja uljas 
tarina. 
 
Kiitokset toimistolle soittaneelle miehelle ideas-
ta elokuvanäytännön järjestämiseksi ja peliker-
holaisille onnistuneesta elokuvan valinnasta. 
Lukiessanne tätä juttuani, alkakaa miettiä, mikä 
olisi seuraava elokuva, jonka yhdessä katsoisim-
me?! Keskelle kaupunkia on helppo tulla, teh-
dään tästä perinne!  
 
Taas sain todistaa kuinka iäkkäät ihmiset olivat 
innolla lähteneet liikkeelle, sekä sosiaalista 
kanssakäymistä että kulttuurikuntoilua.  Kiitos 
Turun Seudun Vanhustuki <3 

 
Teksti: Katri Lahtivuori, tiedotusryhmä 

Kuva: Pixabay 

Ruokavaliossa huomioitavaa on myös mm. B12 
-vitamiini. Sen lähteenä ovat eläinkunnan 
tuotteet. Sekaruokavaliota noudattavalla ei syn-
ny tästä puutetta. Puute liittyy imeytymisen  
heikkenemiseen.  

Myös folaatin eli foolihapon saantiin on hyvä 

kiinnittää huomiota. Folaatin lähteitä ovat mm. 

tummanvihreät kasvikset.  Folaatin puutteella 

on todettu yhteys aivojen huonoihin kognitiivi-

siin toimintoihin ja Alzheimerin tautiin. Ikäänty-

neiden proteiinin saannin tarve  on myös suu-

rempi kuin muilla. D -vitamiinia  yli 75 -

vuotiaiden tulisi saada 20 mikrogrammaa.  

Ravitsemus vaikuttaa aina pitkällä aikavälillä. 

Aivoterveydelle tärkeää on myös uni, liikunta, 

rentoutuminen,  aivojumppa ja sosiaalisuus.  

Teksti ja kuva: Johanna Rasi 
tiedotusryhmä 

Seuraava Studia Generalia luentomme on to 18.4. kello 12-13.30.Tällöin vastuualuejohtaja, 
suu- ja leukakirurgian dosentti Tero Soukka kertoo suun terveyden merkityksestä ikääntyessä. 
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Kuka päättää hoidostasi? 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasi-
antuntija Sanna Ahola oli vuoden 2018 joulu-
kuussa Studia Generaliassa puhumassa iäkkäi-
den ihmisten itsemääräämisoikeuden toteutu-
misesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Itse-
määräämisoikeuden periaate sosiaali- ja tervey-
denhuollossa juontuu perusoikeuksista, joista 
keskeisin on oikeus henkilökohtaiseen vapau-
teen ja koskemattomuuteen. Itsemääräämisoi-
keutta sosiaalihuollossa turvataan sosiaalihuol-
lon asiakaslaissa ja terveydenhuollossa taas po-
tilaslaissa. 
 
Sanna Ahola painotti, että henkilön itsemäärää-
misoikeutta tulee kunnioittaa myös tilanteissa, 
joissa hänen kykynsä tehdä itsenäisiä päätöksiä 
on heikentynyt. Tämä ei tarkoita vain turhien 
rajoitustoimenpiteiden välttämistä vaan myös 
sitä, että henkilöä autetaan aktiivisesti toteutta-
maan omaa tahtoaan. Hän kertoikin pistäneen-
sä merkille hoitoalan ammattilaisilla ikävän ylei-
sen puhetavan liittyen toimintakyvyltään hei-
kentyneiden potilaiden tahdon kunnioittami-
seen. ”Ei se mitään ymmärrä” on yleinen tokai-
su, jota hän kertoo kuulleensa monien tervey-
den- ja sairaanhoidossa työskentelevien suusta 
vastauksena siihen, kysyttiinkö potilaan mielipi-

dettä hänen hoitoonsa liittyvissä ratkaisuissa. 
Kuitenkin hänen mukaansa suurin osa jopa 
muistisairaista potilaista useimmiten ymmärtää 
jotain ja pystyy ilmaisemaan jollakin tasolla 
mielipiteensä hoitoonsa ja hoivaansa liittyen. 
Potilaan tahdon täydellinen sivuuttaminen täl-
laisissa tilanteissa onkin paitsi halventavaa, 
myös lain hengen vastaista. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät ovat 
velvollisia kunnioittamaan potilaan tahtoa, 
mutta toisaalta myös turvaamaan potilaan ja 
muiden ihmisten henkeä ja terveyttä. Potilas-
laissa säädetään, että jos potilas esimerkiksi 
kieltäytyy tietystä hoitotoimenpiteestä, häntä ei 
näin ollen myöskään saa jättää heitteille, vaan 
häntä pitää hoitaa jollain muulla lääketieteelli-
sesti hyväksytyllä tavalla yhteisymmärryksessä 
hänen kanssaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
velvollisuus suojella ihmisten terveyttä ja hen-
keä juontuu ikäihmisten kohdalla rikoslaista, 
jossa heitteillejättö on säädetty rangaistavaksi 
rikokseksi. Muilla potilasryhmillä itsemäärää-
misoikeutta voidaan rajoittaa hengen ja tervey-
den suojaamiseksi myös erillisen lainsäädännön 
turvin.   

Teksti: Laila Kolehmainen, harjoittelija 

Onko sinulla huoli  
vanhuksesta? 

 
Autat vanhusta tekemällä ilmoituksen iäkkään 
henkilön palvelutarpeesta. Ilmoituksen voi teh-
dä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta 
huolestunut henkilö.  
 
Tee ilmoitus, kun vanhus 

 ei selviydy käytössään olevilla palveluilla 
mm. ravitsemuksen turvaamisesta, lääke-
huollosta, hygienianhoidosta tai ei selviydy 
enää itsenäisesti asioidensa hoidosta 

 asuu puutteellisesti varustetussa asunnossa 
tai asumisolosuhteet ovat muutoin epätar-
koituksenmukaiset tai on ilmeinen tarve 

apuvälineille 

 henkilöä kaltoin kohdellaan tai sinulla on 
siitä epäily 

 käyttää päihteitä kohtuuttomasti vaaranta-
en oman terveytensä 

 
Turussa voit tehdä huoli-ilmoituksen ottamalla 
yhteyttä: 
 Senioripuhelin ja palveluohjaus p. 02 262 

6172 (ma-pe 9.00-15.00) 
 Sosiaalipäivystys p. 02 262 6003 (ma-pe 

8.30-15.30)  
 Kotihoidon yöhoito: p. 050 556 7453 (ma-

su 21.00-07.00) 
 
Lähde: https://www.turku.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/
ikaihmisten-palvelutori-ja-senioripuhelin 
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Kohti eduskuntavaaleja 

Yhdistyksen edunvalvontaryhmän toimesta jär-
jestimme 6.2. eduskuntavaalipaneelin. Kaikille 
avoin tilaisuus oli tuttuun tapaan Ruusukorttelin 
hyvinvointikeskuksessa. Yhdistyksen puheen-
johtajan Maarit Kulmalan oli yhdistyksen ja 
edunvalvontaryhmän puolesta ilo toivottaa lä-
hes täysi sali tervetulleeksi tenttaamaan ehdok-
kaita. 
 
Paneeliin oli kutsuttu eduskuntavaaliehdokkaat 
kahdeksasta eri puolueesta. Saimme mukaan 
myös muutaman istuvan kansanedustajan—he 
kiirehtivät paikalle suoraan istunnosta. Yksi vii-
me hetken peruutuskin tuli, joten panelisteja oli 
tentattavana lopulta seitsemän.  
 
Edunvalvontaryhmä oli laatinut iltaan kysymys-
patteriston. Esiin nostettiin Vanhuspalvelulain 
mukainen palvelusuunnitelma, ihmisarvoinen 
vanhuus ja siihen liittyvä kotihoidon tilanne se-
kä digitalisaation aiheuttamat haasteet. 
 
Panelistit totesivat, että vanhusten huonosta 
hoidosta on keskusteltu yli 30 vuotta! Ja van-
husten oikea arvostus todettiin näkyvän budje-
tissa. Rahasta puhuttaessa tuotiin esiin niin 
omaishoitajien kuin vanhustyötä tekevien yh-
distysten tilanne. Vaikka molempia tahoja sano-
taan arvostettavan ja olevan yhteiskunnalle eh-
dottaman tärkeitä, ei se näy budjetoinnissa. 
 
Myös se, että edes laki ei turvaa oikeuksia, tuli 
ilmi: palvelusuunnitelmasta tiesi yleisössä oleva 
ko. kohderyhmästä noin puolet ja vain muuta-
ma tiesi suunnitelman laaditun jollekulle. Saim-
me kuulla myös tosiasian, että palveluasumi-

seen pääsyä odotti Turussa paneelipäivänä noin 
60 siihen oikeutettua henkilöä. 
 
Tilaisuuden juontajana toiminut toimittaja Lassi 
Lähteenmäki pyysi ehdokkailta neuvoja, miten 
vanhusten hyvinvointia nakertavaa yksinäi-
syyttä saadaan vähennettyä. Ja ideoita tulikin: 
 vanhusten tulee lähteä kerhoihin ja käydä 

pyytämässä naapuri mukaan, kolmannen 
sektorin toiminnoissa nähtiin hyviä käy-
täntöjä ja niihin rohkaistiin osallistumaan,  

 jokaisen tulisi tehdä hyviä tekoja läheisille 
ja vähän katsoa ”naapurin perään”,  

 ne joilla on aikaa voisivat toimia vapaaeh-
toisina, kauempana asuvat sukulaiset 
haastettiin soittelemaan vanhuksille, jne.  

Samassa kuulimme, että Turussa on testa-
menttirahaa, jota käytetään vanhusten kuljetta-
miseen erilaisiin kaupungin ryhmiin. Keskuste-
lussa haluttiin erityisesti huomioida ne vanhuk-
set, jotka eivät löydä tai joita ei saada palvelu-
jen ja toiminnan piiriin. 
 
Yleisössä oli aika lailla puoliksi niitä, jotka 
käyttävät tietokonetta ja heitä, jotka moiseen 
laitteeseen eivät koske. ”Katso netistä” suu-
tuttaa lähes kaikkia ja käsiäänestys osoitti, että 
ani harva katsoo netistä. Hokema todettiin tur-
haksi ja tiedosta syrjäyttäväksi. Tarkkoja luku-
jakin netin käytöstä esitettiin: 39 % aikuisista 
suomalaisista ei käytä nettiä, yli 75-vuotiaista 
vain 30 % on mukana nykypäivän digiympäris-
töissä. Voitiin vain todeta, että toimintakykyisil-
lä ihmisillä ei siis ole mahdollisuutta hoitaa asi-
oitaan itsenäisesti, joka on uhka itsemääräämis-
oikeudelle. 

 
 
Kiitos aktiiviselle yleisölle, joka toi pu-
heenvuoroissaan tärkeitä asioita eh-
dokkaiden pohdittavaksi! Kiitos myös 
SYKE-ryhmän vapaaehtoisille kahvitar-
joilusta. 

 
Teksti ja kuva: Nina Karuneva,  

edunvalvontaryhmä 
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Opinnäyte: Vapaaehtoisjärjestöt ja vanhuspalvelut:  

Yhteistyön toteutuminen Turun kaupungissa  

”Vapaaehtoisjärjestöjen ja julkisen sektorin yh-
teistyötä säädellään laaja-alaisesti kuntalaissa 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja valtion-
avustuksiin liittyvässä lainsäädännössä. Myös 
Euroopan unionin valtiontukisääntely vaikuttaa 
yhdistysten toimintaedellytyksiin. Erityisesti 
eronteko yleishyödyllisten taloudellisten ja ei-
taloudellisten palvelujen välillä on merkitykselli-
nen vapaaehtoisjärjestöjen näkökulmasta. Arvi-
oiden mukaan mahdollinen SOTE- ja maakunta-
uudistus tullee vaikuttamaan erityisesti sosiaali- 
ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen, sidos-
ryhmiin sekä siihen, miten taloudelliset ja ei-
taloudelliset toiminnot erotetaan toisistaan tu-
levissa maakunnissa.” 

Yhdistyksessämme harjoittelussa ollut oi-
keustradenomiopiskelija Laila Kolehmainen teki 
tilauksestamme opinnäytetyönsä. Työssään hän 
tutki mm. ”Miten lainsäädäntöön pohjautuva 
yhteistyövelvoite toteutuu Turun kaupungissa 
Turun vanhuspalveluiden avosektorin työnteki-
jöiden ja vapaaehtoistyössä toimivien järjestö-
jen työntekijöiden näkökulmasta? ” Tässä lyhy-
esti referoituna hänen tutkimuksensa tuloksia. 
 
Sekä kaupungin että järjestöjen mielestä yhteis-
työ koettiin hyödylliseksi sekä asiakkaiden tar-
peista lähtevänä ja läpinäkyvänä. Erityisesti 
kaupungin työntekijät pitivät yhteistyön määrää 
liian vähäisenä. Käytetyin yhteistyömuoto oli 
yhteistyö asiakkaan ohjaamisessa palveluihin. 
  
Yhteistyön suurimmiksi hyödyiksi koettiin palve-

lujen täydentäminen sekä yksinäisyyden vähen-
täminen ja osallisuuden vahvistaminen. Myös 
toiminnan kehittäminen tai tiedon hankkiminen 
kohderyhmän tarpeista koettiin melko yleisesti 
yhdeksi suurimmista hyödyistä. Järjestöedusta-
jat korostivat myös yhteistyön taloudellisia hyö-
tyjä. Moni järjestö on taloudellisesti riippuvai-
nen kaupungista. 
 
Sekä järjestöjen että kaupungin työntekijät oli-
vat samoilla linjoilla siitä, että yhteistyö on ke-
hittynyt viime vuosina parempaan suuntaan. 
Heidän mielestään erityisesti yhteistyön hyötyjä 
on alettu ymmärtää paremmin ja yhteistyöhön 
on alettu panostaa enemmän.  
 
Kaupungin ja järjestöjen työntekijät erosivat 
jonkin verran siinä, millaisia ongelmia ja haas-
teita he liittivät yhteistyöhön. Kaupungin työn-
tekijät toivat esille ohjeistuksen puutteen ja tie-
donkulun ongelmia. Avoimissa vastauksissa esi-
tettiin toiveita yhteistyökoordinaattorin nimittä-
misestä ja paremmasta työnjaosta. Tiedonkulun 
ongelmat nousivat esille myös kehittämisehdo-
tuksissa, joissa korostui tiedotus, tiedonkulku ja 
yhteiset tapaamiset.  
 
Järjestötyöntekijät pitivät sitä, että yhteistyön 
taloudellisia hyötyjä oli vaikea osoittaa, selvästi 
useammin haasteina kuin kaupunkien työnteki-
jät. Järjestötyöntekijät pitivät myös arvostuksen 
puutetta ja asenteita myös selvästi useammin 
yhtenä yhteistyön suurimmista haasteista. Ko-
kemuksia arvostuksen puutteesta saattoi heijas-
taa myös osaltaan se, että järjestötyöntekijöistä 
suurempi osa koki, ettei yhteistyö ollut tasapuo-
lista. Lisäksi järjestötyöntekijöiden esittämissä 
kehitysehdotuksissa nousi yleisellä tasolla esille 
myös toivomuksia, jotka liittyivät tasapuolisuu-
den ja ennustettavuuden parantamiseen. 
 
Koko opinnäytetyö on luettavissa yhdistyksen 
kotisivuilla www.vanhustuki.fi/toiminta/
opiskelijat/. Tutustu samalla myös muiden opis-
kelijoiden tekemiin opinnäytetöihin. 
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Eläköityminen mahdollisuutena  

Turun Seudun Vanhustuessa käsityökerhon tekemät las-
ten villasukat maksavat 5€, nuorten 8€, naisten 10€ ja 
miesten 15€.  
 
Perhe, johon kuuluvat äiti, isä, nuori ja lapsi, ostavat Van-
hustuelta jokaiselle perheenjäsenelle vähintään yhden 
sukkaparin. Ostokset maksavat yhteensä tasan 56 euroa. 
 
Kuinka monta sukkaparia kullekin perheenjäsenelle oste-
taan? 

Pulman lehteen lähetti Neea Palojärvi,  
Suomen matematiikkavalmennus. 

Pulmatehtävä 

10.1.2019 Studia Generalia-luennolla dosentti 
Sari Stenholm Turun yliopiston kansanterveys-
tieteen laitokselta kertoi eläköitymisen mahdol-
lisuuksista. Eläköitymistä on tutkittu Turun yli-
opistossa vuonna 2013 aloitetussa Firea-
tutkimuksessa ja sen tarkoitus on selvittää elin-
tavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapah-
tuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä 
eläkkeellesiirtymisiässä. Tähän mennessä tutki-
mukseen on osallistunut jo yli 6700 osallistujaa. 
Kaikki osallistujat ovat eläköityneet tai eläköity-
mässä kunta-alalta vuosien 2014-2019 aikana. 
 
Eläköityminen tuo mukanaan monenlaisia mah-
dollisuuksia; uusia harrastuksia, lastenlasten 
hoitoa, matkustelua, vapaaehtoistoimintaa ja 
jopa mahdollisuuden yrittäjyyteen aivan uudella 
alalla. Se tuo mukanaan aikataulujen jousta-
vuutta, vie työhön liittyvän kuormittuneisuuden 
pois ja mahdollistaa paremmin omasta hyvin-
voinnista huolehtimisen. Myönteiseksi eläkkeel-
lä olossa koetaan erityisesti se, että omaa aikaa 
on enemmän sekä se, että voi halutessaan teh-
dä vain sellaisia asioita, joista itse pitää.  
 
Haasteeksi eläköityessä koetaan erityisesti yksi-
näisyys, sillä sosiaalista elämää täytyy etsiä itse 
aiempaa enemmän. Lisäksi taloudellisen tilan-
teen heikkeneminen, arkirytmin menetys ja iän 
myötä heikentyvä terveys tuovat haasteita eläk-
keelle siirtymiseen. Omat vanhemmat ovat 
usein sen ikäisiä, että he kaipaavat huolenpitoa 
ja omat lapset saattavat tarvita mummon tai 

vaarin apua lastenlasten hoidossa aiempaa 
enemmän. Tämäkin tuo tietynlaisia haasteita 
uuden eläkeläisen elämään. 
 
Oma terveys koetaan parempana kuin aiemmin 
ja esimerkiksi päänsärky, masennuslääkkeiden 
käyttö sekä fyysisen ja henkisen väsymyksen 
kokeminen vähenee. Yöunet pitenevät noin 20 
minuuttia, mutta univaikeudet, kuten yöllinen 
heräily, kuitenkin yleistyvät. Runsas alkoholin 
käyttö lisääntyi noin 12 prosentilla tutkituista ja 
siihen liittyi myös yksinäisyyttä ja masentunei-
suutta. Eläkkeelle jäädessä liikunta-aktiivisuus 
lisääntyy, mutta eläkevuosien kertyessä se vä-
henee ja liikkumattomuus yleistyy.  
 
Tutkimuksessa on seurattu myös sitä, mihin ai-
kaan päivästä eläkkeellä olevat ovat liikkeellä ja 
on huomattu, että aktiivisuus alkaa myöhemmin 
päivällä kuin työssäkäyvillä, on suurimmillaan 
keskipäivällä ja yhtä suurta ilta-aikaan. Naiset 
ovat koko päivän aktiivisempia kuin miehet ja ei
-fyysistä työtä tehneet ovat eläkkeellä aktiivi-
sempia kuin ne, jotka ovat tehneet fyysistä työ-
tä.   
 
Tutkimus jatkuu vuoteen 2020 asti ja sen tulok-
sista saadaan hyödyllistä tietoa, jota voidaan 
jatkossa hyödyntää ikääntyvien terveyden ja 
toimintakyvyn tukemiseen sekä palvelujen ke-
hittämiseen.   

Teksti: Sonja Vainikka 
Tukiystävätoiminnan ohjaaja 

Vastaus sivulla 24. 
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Turun Seudun Vanhustuki ry:n Tukiystävätoi-
minta on maksutonta ystävätoimintaa yksinäi-
sille, yksin asuville yli 70 –vuotiaille vanhuksille. 
Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministe-
riön avustuskeskus STEA. 
 
Vapaaehtoiset eivät tee ammattilaisille kuulu-
via tehtäviä. 
 
LISÄTIETOJA / kysy ystävää: 
 puh. 045 613 8839  
 www.vanhustuki.fi 

 Tukiystävä käy joka toinen 
viikko, on juttukaveri, tukena 
ulkoilussa ja apuna asioinnis-
sa. 
  

 Puhelinystävä soittaa sopimuksen mukai-
sesti 2-4 kertaa kuukaudessa ja juttelee arjen 
asioista sekä muistelee menneitä. 
 

 Ulkoiluystävä käy joka toinen viikko kesä-
ajan ja on tukena ulkoilussa. 

Vanhustuen yksi toiminnan painopiste on tä-
hänastisen toiminnan ajan ollut tukiystävätoi-
minta. 
Pienestä alusta lähtien on tuettavien ja tukiystä-
vien määrä koko ajan lisääntynyt. Tämän huo-
mion on tehnyt myös tukiystävätoimintaa seu-
raava johtoryhmä. 
 
Kaupungissa asuessaan ihmiset, varsinkin van-
hetessaan, jäävät helposti yksin. Yksin jäämi-
seen voi olla monia syitä. Työssäoloaikana ei ole 
tullut hakeutuneeksi harrastus- eikä muihin po-
rukoihin. Usein työssäkäynti ja perhe on ollut 
elämän sisältö. Aikaa ja tarvetta muuhun toi-
mintaan ei ole ollut, eikä innostustakaan ole 
riittänyt. Väestössä on myös paljon yksineläjiä, 
useimmat naisia, joilla ei varsinaista omaa per-
hettä ole. Sukulaiset muodostavat lähipiirin, 
silloin kun he asuvat lähialueella. 
 
Ajan kuluessa lähipiiri voi huveta. Yksinäisyy-
teen voivat johtaa eläköityminen, mahdollisesti 
puolison kuolema, sekä lasten lähtö opiskele-
maan muulle paikkakunnalle, kenties jopa ulko-
maille. Elämään tulee tyhjiö. Silloin huomaa, 
että eipä ole ketään juttukaveria eikä ystävää, 
jonka kanssa keskustella, kyläillä, muistella 
menneitä tapahtumia, ulkoilla ja ehkä käydä 
teatterissa ja konserteissa. Mahdollisien ongel-
mienkin vastaan tullessa ihminen kaipaa apua ja 

tukea. Yksinäisyys heikentää monin tavoin elä-
män laatua. 
 
Vanhustuen ystävätoiminnassa toimivat henki-
löt, niin tuettavat kuin ystävätkin, perehdyte-
tään toimintaan selostamalla, minkälaisesta 
luotettavasta toiminnasta on kyse. Tavoite on, 
että saman henkiset ihmiset kohtaavat, viihty-
vät keskenään, saavat ystävyydestään iloa ja 
välittämistä. Toisin sanoen, he saavat sisältöä 
elämäänsä. Vuosien varrella ystävätoiminta on 
monipuolistunut. Nykyään on myös ulkoilu- ja 
puhelinystäviä saatavilla. Ystävyystoiminnan 
perusperiaate on, että ystävyys on molemmin-
puolista ja tasa-arvoista kanssakäymistä. Kum-
mankin mielipiteitä kunnioitetaan. 
 
Tietoa Vanhustuen tukiystävätoiminnasta saa 
omaisilta, kotihoitajilta, lehtikirjoituksista, sekä 
Vanhustuen viesti -lehdestä. Turun Seudun Van-
hustuen tukiystävätoiminnan johtoryhmä seu-
raa sitä, miten tukitoiminta auttaa yksinäisiä, ja 
pohtii, miten toimintaa voi edelleen kehittää. 
 
Tavoite on, että tukiystävätoiminnan myötä 
vanhukset saavat elämäänsä uusia, kestäviä ys-
tävyyssuhteita ja uudenlaista sisältöä. 

 
Teksti: Mirja Kautonen 

Tukiystävätoiminnan johtoryhmän vastaava 

Vapaaehtoinen ystäväksi 

Ystävän tukea 



13 

 

Läntinen Pitkäkatu 
Turun Seudun Vanhustuki ry:n kotikatu 

Carl Ludvig Engelin laatimassa, v. 1828 hyväksy-
tyssä kaavaluonnoksessa katumme oli todella-
kin pitkä: se ulottui Aninkaistenkadulta nykyi-
seen Patterinhakaan asti. Tällä hetkellä toppi 
tulee jo Käsityöläiskadulla – ja hyvä niin, läpikul-
kuliikenne jää Ratakadulle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pikaisesti läpijuostuna nykykatu vaikuttaa joten-
kin persoonattomalta. Kuitenkin sieltä löytyy 
vaikka mitä. Kadun varrella on ainakin yksi talo 
1800-luvulta ja 1900-luvun alun Jugend-
arkkitehtuuriakin on nähtävissä. Alvar Aallon 
1928 piirtämä ”standardivuokratalo” on maail-
mankuulu joskin sen ohitse kulkee helposti ellei 
etukäteen tiedä mikä se tuosta talorivistöstä on 
(vihje: nro 20).   
 
Elämää kadulla on jokseenkin paljon. No, ensin-
näkin linja-autoaseman alue aloittaa tämän ka-
dun, toisella puolen sijaitsee Hese, Turun oman 
pojan yritys. Turun katulähetys jakaa ilmaisia 
ruokakasseja Läntisellä Pitkäkadulla kolmasti 
viikossa. Pitkässä jonossa on eläkeläisiä, opiske-
lijoita, lapsiperheitä, maahanmuuttajiakin. Ja 
jonoon tullaan hyvin ajoissa – se toimii samalla 
vertaistukipisteenä ja sosiaalisena tapaamis-
paikkana. Kirpputori toimii alakerrassa. Louhen 
kallioparkin suuri suu ammottaa kadulle, paikka 
nostattaa vastakkaisia mielipiteitä: hyvä sijainti 
vs. tympeä maakuoppa. 
 
Lounatuulet Yhteisötalossa, numerossa 33, mo-
nien muiden järjestöjen kanssa, sijaitsee oma 
yhdistyksemme. Toiseen kerrokseen pääsee 
kätevästi puhuvalla hissillä. Numero 35 taas kät-
kee Kortteliravintola Kertun: lounasta syö- 

 
 
 
 
 
 
 
dessä alakerran koneissa voi pestä ja kuivata 
pyykkinsä. Se oli ainakin itselleni pelastus pit-
kien putkiremonttikuukausien aikana. Kadun 
loppupäässä on levähdyspaikka, Rautatientorin-
puisto Aino-patsaineen, kukkineen, penkkei-
neen, kesällä aivan ihastuttava viheriö. 
 
Läntisen Pitkäkadun varrella ei paljoa puisto-
maisuutta näy, mutta kun astuu talojen pihalle 
suljetun näköisistä porteista, aukeaa aivan eri 
maailma. Hoidettuja, asuttuja, kukkaloistoisia 
pihoja, joilla tuntuu olevan todellista käyttöä - 
vanhanaikaisessa mielessä, yhteisöllisyydessä. 
 
 Kurkistin kesäaikaan useampaan pihaan. Ystä-
vällisiä kasvoja, tervetulleeksi toivottavia ihmi-
siä. Kerrankin nuori tyttö, noin 10-11 vuotias, 
tuli kysymään haenko ehkä jotakin, voiko hän 
auttaa. Kerroin vain katselevani ja ihailevani. 
Tyttö pyysi astumaan peremmälle, kertoi pihas-
taan, naapureistaan, yhteisistä pihajutuista....  
 
Voi taivas, jos hän edustaa tämän kadun asuk-
kaita, millaisia ovatkaan aikuiset, jotka häntä 
kasvattavat!  

 
Ehkä Läntisellä Pitkä-
kadulla onkin salattu 
sisäinen elämä, joka 
avautuu vain uskalta-
malla astua mu-
kaan... 

 
 

Teksti ja kuvat:  
Päivi Eskola,  

tiedotusryhmä 



14 

 

Niksinurkka:  
Pääsiäinen on tulossa, munien kulutus kasvaa... 

Alkumuna on useiden kansojen vanhoissa luo-
mistaruissa kaiken alku ja synnyttäjä: vasta sen 
rikkoutuessa maailma syntyy. Kalevalassa kyse 
oli sotkan munasta. Mistähän se ilmestyikään? 
 
Useissa uskonnoissa muna on luonnon uudesti-
syntymisen, uuden elämän, ylösnousemuksen 
symboli. Se on aikojen kuluessa saanut muitakin 
merkityksiä, esim. raakojen munien heittely ih-
mistä kohti osoittaa hyväksymättömyyttä (ja 
heittäjän huonoa käytöstä). Nykyisin sama asia 
hoituu somepostauksena. 
 
Kolumbus aikanaan säästyi roviolta vaikka häm-
mästytti aikalaisiaan onnistumalla seisottamaan 
raa'an kanamunan kapeammalla päällään puu-
pöydällä, sehän oli selvää noituutta! Onnistuu 
se nykyäänkin kevät- tai syyspäiväntasauksena 
parin tunnin sisällä tasauksen tarkan ajan mo-
lemmin puolin - kuulemma. 
 
Kumpi sitten oli ensin, muna vai kana? Uskon-
nollisesti katsottuna kana oli ensin, Jumalahan 
sen loi. Tiede taas ei vielä ole ratkaissut tätä 
ongelmaa - tietääkseni. 
 
Pääsiäinen lähestyy – munat voi värjätä luon-
taisesti:  
Keitä munat kypsiksi. Ota esille niin monta asti-
aa kuin haluat eri värisiä munia. Laita astiaan 
haluamaasi väriainetta, lisää hiukan suolaa ja 
kiehuvaa vettä.  
 
Anna väriveden jäähtyä hiukan, lisää veteen 
pikkuisen viinietikkaa ja keitetyt munat niin että 
ne peittyvät kokonaan. Mitä kauemmin ne ma-
kailevat siinä, sitä voimakkaampi väri. 
 
Keltainen: curry, kurkuma, keltasipulin kuoret 
Punainen: säilykepunajuuren mehu 
Ruskea: pikakahvi 
Sininen: pakastemustikoita 
Vihreä: pakastepinaattia 
Vaaleanpunainen: vadelmia tai puolukoita 

Voit laittaa vä-
rin jo keitinve-
teen, tällöin 
sävy jää vaale-
aksi ja kaikki 
munat ovat 
saman värisiä. 
 
Munia päivittäin syövillä on kiinalaistutkimuk-
sen mukaan havaittu 26% alentunut riski aivoin-
farktiin. Tutkimuksessa oli mukana 500 000 
henkeä 9 vuoden ajan. Myös sydän- ja veri-
suonisairausten riski samalla ryhmällä oli alen-
tunut.  
 
Kananmuna ja erityisesti sen keltuainen on ra-
vintoarvoiltaan lähes täydellinen ruoka-aine. Se 
sisältää runsaasti proteiineja, lähes kaikkia vita-
miineja, erityisesti D- ja B12-vitamiineja. Mui-
den kivennäis- ja hivenaineiden lisäksi munassa 
on myös kaliumia, kalsiumia, seleeniä, sinkkiä ja 
magnesiumia. 
 
Munarasiaan on painettu parasta-ennen-päivä, 
se kertoo, että ko. sisältö on munittu 28 päivää 
aiemmin. Syötävyyden tarkistamiseksi laita mu-
na vesiastiaan. Jos se pysyy kyljellään pohjassa, 
se on tuore. Kun muna nousee seisomaan poh-
jalle, se on keski-ikäinen mutta munan kelluessa 
veden pinnalla ei sitä kannata edes rikkoa – ri-
kinhaju tuskin on niitä parhaita tuoksuja. Mu-
nan iällä on väliä: tuore muna ei vatkaannu hel-
polla, vanhan munan vaahto ei pysy. Paras vis-
pilöimisikä on 1 - 2 viikkoa muninnasta. Keittä-
minen tai paistaminen onnistuu kaiken ikäisillä 
munilla. 
 
Muna on ylen monikäyttöinen materiaali paitsi 
ravinnossa ja kosmetiikassa, myös taide- ja ra-
kennusmaalauksen väriseoksissa (tempera), 
kasviravinteena (kuoret), jne. 
 
Muna kosmetiikassa 
Vanhanajan hyvä shampooresepti sisälsi mu-
nankeltuaista ja olutta: keltuaisen lesitiini antoi  

Kuva: Pixabay 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Alkumuna
https://fi.wikipedia.org/wiki/Alkumuna
https://fi.wikipedia.org/wiki/Alkumuna
https://fi.wikipedia.org/wiki/Alkumuna
https://fi.wikipedia.org/wiki/Alkumuna
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Korjausneuvontaa kotona asumisen tueksi 
 
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muita ikäänty-
neitä ihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjaus-
avustusten hakemisessa. Tarvittaessa korjausneuvojat auttavat myös muutostyöt suorittavan ura-
koitsijan etsimisessä. Yleisimpiä tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset sekä erilaiset 
esteettömyyttä parantavat muutostyöt.  

 
Korjausneuvonta on maksutonta. Avustukset kattavat pääsääntöisesti vain osan 
korjauksen kokonaiskustannuksista. Korjauksen teettäjän on aina maksettava osa 
korjauksista itse. 
 
Varsinais-Suomen korjausneuvoja on Jani Malminen, puh.0500 908 660 . 

Kavli-konsernin omistama Kavli-säätiö jakaa vuosittain suuren osan voitostaan hyväntekeväisyy-
teen. Se avustaa vuosittain monia erilaisia projekteja, joiden kautta jaetaan humanitaarista apua 
sekä tukea tutkimukselle ja kulttuurille. Kavli-säätiön hallitus päättää varojen jakamisesta täysin 
itsenäisesti, konsernin muusta toiminnasta riippumatta. Vuoden 2010 alusta on kullakin maalla 
myös ollut mahdollisuus valita lisäksi omat hyväntekeväisyyskohteensa paikallisesti. Vuonna 2013 
Kavli Oy sai ensimmäistä kertaa valita hyväntekeväisyyskohteet myös Suomessa.  

Lähde: Kavli.fi 

Kavli– säätiön lahjoitus yhdistykselle 

Kavlin Turun tehtaan henkilöstö valitsi yhdistyksemme hy-
väntekeväisyyskohteeksensa. Lahjoituksen kävi vastaan-
ottamassa Turun linnassa 8.2.2019 puheenjohtajamme 
Maarit Kulmala. 
 
Yhdistys raportoi Kavlille rahojen käytöstä. Nyt yhdistyksen 
hallitus punnitsee eri vaihtoehtoja ja resursseja, miten lah-
joitusvarat hyödynnetään kotona asuvien vanhusten hy-
väksi. 

hiuksille elinvoimaa ja olut toimi luonnollisena 
hiuskiinteenä. 
 
Vahvistava shampoo: vatkaa keltuainen vaah-
doksi, sekoita joukkoon 2 rkl olutta, 1 rkl kon-
jakkia ja 5 tippaa sitruunaöljyä. 
 
Hoitava, kosteuttava shampoo: 2 keltuaista, 2 
liköörilasillista rommia, 1 rkl oliiviöljyä ja puolen 
sitruunan mehu sekoitetaan. Anna vaikuttaa 
hetki märissä hiuksissa ja päänahassa. Huuhtele 
hyvin. 

Kasvonaamio kypsälle ja kuivalle iholle (myös 
käsille): ½ banaania, 1 tl hunajaa, 1 keltuainen, 
1rkl rahkaa ja 1rkl vehnänhiutaleita sekoitetaan, 
levitetään iholle ja pestään pois vartin päästä. 
 
Ja vielä munankuoren numerosarjan selitys: 0 = 
luomumuna, 2 = lattiamuna eli vapaan kanan 
muna ja 3 = virikehäkkimuna. FI todistaa munan 
olevan suomalaisen ja viimeisenä oleva nume-
rosarja kertoo kyseisen munan tuottajan. 
 

Teksti: Päivi Eskola, tiedotusryhmä 

 



16 

 

Esittelyssä Hansatorin apteekki 

Hansatorin apteekin farmaseutti Veronica 
Granlund on tulossa Vanhustuen Olohuoneel-

le puhumaan aiheesta ”Helpotusta univai-
keuksiin” 25.3. klo 13-14:30. 

Haastattelin apteekkari Siv Erikssonia Hansato-
rin apteekista. He ovat tehneet yhteistyötä 
kanssamme ja tarjonneet jäsenetuja jäsenillem-
me jo pitkään. 
 
”Meillä työskentelee vajaa 20 henkilöä. Henkilö-
kunta koostuu vakituisesta henkilökunnasta se-
kä ilta- ja viikonlopputyöntekijöistä. Hansatorin 
apteekissa työskentelee apteekkarin lisäksi pro-
viisori,  farmaseutteja, farmaseuttiopiskelijoita, 
lääketeknikoita, farmanomi ja kosmetologi.”, 
Siv kertoo henkilökunnasta. 
 
Hansakorttelissa on meneillään remontti ja ap-
teekkiakin päätettiin uudistaa samalla.  
 
”Vuoden alussa uusittu Hansatorin Apteekki on 
esteetön ja apteekkiin pääsee kätevästi hissillä. 
Hyllyjen välissä on runsaasti tilaa rollaattoreille 
ja pyörätuoleille. Hansakorttelin kauppakeskuk-
sen täydellinen remontti valmistuu syksyllä 
2019. Remontin suunnittelussa on huomioitu 
helppokulkuisuus ja esteettömyys.” 
 
Apteekista on saatavilla palveluita, jotka voivat 
olla erityisen käteviä, varsinkin jos omat liikku-
mismahdollisuudet ovat heikot.  
 
”Lääkkeiden kotiinkuljetus arkisin onnistuu 
maksua vastaan. Liittymällä etuasiakkaaksi saat 
etuasiakaslehden kotiisi sekä uutiskirjeen, jossa 
on tuoreita tarjouksia sekä hyviä vinkkejä ja 
hyödyllistä informaatiota.” 
 
Toimintamallia on lähdetty suunnittelemaan 
asiakkaiden hyvinvointi edellä: 
 
”Tarjoamme myös lääkityksen arviointia asiak-
kaillemme. Asiakkaiden hyvinvointi on Hansato-
rin Apteekille sydämen asia ja tämä näkyy yri-
tyksen kaikessa toiminnassa.” 
 
”Tarvittaessa voimme uusia reseptisi, mikäli lää-
kärikäynnille ei ole tarvetta. Etuasiakkaillemme 
palvelu on maksuton, muille hinta on 2 euroa.” 
 

Apteekkikäynnin yhteydessä on hyvä muistaa 
viedä vanhentuneet lääkkeet apteekista löyty-
viin keräysastioihin. 
 
”Hansatorin apteekkiin voi kätevästi toimittaa 
lääkejätteet suoraan keräysastioihin. Löydät 
astiat aivan sisäänkäynnin vierestä.” 

”Hansatorin Apteekissa ei tehdä lääkevalmistus-
ta paikanpäällä. Mutta meillä on sopimusval-
mistus toisen apteekin kanssa, josta tarvittaessa 
tilaamme valmistettavat lääkkeet.” 
 
Vaikka puolet apteekeista ei nykyään valmista 
lääkkeitä paikanpäällä, ei aivan kaikki käytännöt 
ole muuttunut: ”Meillä farmaseutit keräävät 
lääkkeet.” 
 
Kysyin Erikssonilta vielä vinkkiä heidän apteekis-
saan asiointiin: 
 
”Suosittelen liittymään Hansatorin Apteekin 
etuasiakkaaksi. Meillä on paljon kuukausittaisia 
etuasiakastarjouksia ja apteekkimme etuasiak-
kaana saat lisäksi aina 4 % alennuksen kaikista 
normaalihintaisista itsehoitolääkkeistä ja ei 
lääkkeellisistä tuotteista. Alennukseen ei tarvita 
ostokertymää.” 
 

Teksti ja kuva: Toni Karuneva 
yhdistyssihteeri 
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Virkistävä aivojumppa 

1. Aivonapit 
Aivonapit löydät solisluiden alapuolelta, kun 
työnnät olkapäät voimakkaasti eteen ja tunnus-
telet peukalolla ja etu- ja keskisormella rintalas-
tan molemmilta puolilta.  
 
Hiero aivonappeja peuka-
lolla sekä etu- ja keskisor-
mella ja samaan aikaan pi-
dä toista kättä vatsan pääl-
lä. Vaihda käsien paikkaa. 
Käytä molempien puolien 
hieromiseen noin puoli mi-
nuuttia.  
 
 
2. Energiakahdeksikko 
Aloita asettamalla nilkat ristikkäin. Seuraavaksi 
ojenna käsivarret suoriksi eteen niin, että käm-
menselät ovat vastakkain ja peukalot osoittavat 
alaspäin. Nosta ranne toisen yli ja risti kädet. 
 
Vie ristissä olevat kätesi 
alakautta kiepauttaen rin-
nallesi lepäämään. Hengitä 
nenän kautta sisään rauhal-
lisesti, anna kielen nousta 
leveänä ja rentona kitala-
keen sisäänhengityksen 
ajaksi. Anna uloshengityk-
sen tulla suun kautta ulos. 
Rentoudu hetki.  
 
Avaa nilkat ja laita jalat vierekkäin. Avaa kädet 
ja laita sormenpäät vastakkain. Hengitä rauhalli-
sesti. 

3. Ristikäynti 
Nosta polvia hitaasti vuoro-
tellen ja kosketa polvea vas-
takkaisella kädellä tai kyy-
närpäällä. Vapaa käsi saa 
heilahtaa rentona vartalon 
sivulle ja taakse.  
 
 
4. Laiska 8 
Nosta vasen käsi eteesi si-
ten, että peukalo on pys-
tyssä. Pidä katse peukalos-
sa ja piirrä ilmaan suurta 
kyljellään makaavaa kah-
deksikkoa. Aloita liike kah-
deksikon keskeltä, eli suo-
raan edestä ja silmien korkeudelta. Tee liike va-
semmalla kädellä ylös vasemmalle, sieltä ympä-
ri alas ja keskeltä ylös oikealle ja ympäri alas ja 
taas keskikohdan kautta ylös vasemmalle.  
 
Tee 3-5 kierrosta vasemmalla kädellä ja saman 
verran oikealla kädellä.  
 
Aseta kädet ristiin ja peukalot ristikkäin ja piirrä 
kahdeksikkoa kädet yhdessä. 
 
5. Ajattelumyssy 
Ota korvista napakka ote. 
Hiero korvalehtiä peukalon 
ja etu- ja keskisormen päil-
lä. Vedä ja venytä korva-
lehtien poimuja auki niiden 
yläosista alkaen ja jatkaen 
alas asti. Toista ainakin kol-
me kertaa. 

 
Teksti ja kuvat: Laura Väihkönen,  
tukiystävätoiminnan suunnittelija 

Aivojumpalla voidaan luoda aivoissa uusia yhteyksiä hermoratojen välille sekä vahvistaa jo ole-
massa olevia yhteyksiä. Aivojumppa lieventää stressiä sekä virkistää ja rauhoittaa mieltä.  
 
Tässä on ohjeet viiteen aivojumppaliikkeeseen, jotka voi tehdä seisten, istuen tai maaten. Liikkeet 
voi tehdä myös mielikuvaharjoituksena mielessään. 

Myös pelaaminen on hyvää aivojumppaa. 
Tervetuloa pelikerhoomme perjantaisin kello 

10-11.30 toimistolle! 
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Iloinen harmonikkakonsertti 20.1.2019 

Aloitimme uuden vuoden iloisissa vanhanajan 
tanssi- ja iltamatunnelmissa. Esiintyjinä toimivat  
yksitoistahenkinen Raision Harmonikkaorkesteri, 
johtajanaan Jorma Nuutinen ja solisteinaan An-
neli Uitto ja Tapani Sundberg. Yhdistys on toimi-
nut jo 35 vuotta, jäseniä on paljon enemmän 
kuin tilaisuudessamme nyt mukana olleet. 

Lipunmyynnistä vastasivat  
Tuula Mäkiö ja Anita Sorsimo. 

Konserttitapahtuman juontaja Ritva 
Ilmanen toivotti kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi kovasti odotettuun ja 
toivottuun harmonikkasoiton tilaisuu-
teen. 

Iltapäivän aloituskappaleena soitettiin Suomen kansallislauluksikin jo muodostunut Unto Mono-
sen Satumaa-tango. Tämä, niin kuin useat muutkin tilaisuudessa esitetyt kappaleet, olivat muka-
na olleiden itse toivomia. Kuulijat eläytyivät tiiviisti kappaleiden mukana, koska ne nostattivat 
mieliin entisajan nuoruuden ja tanssilavatunnelmat; esim. ”Alaska, Eeva, Lasihelmiä, Tango  d 
àmore, Odessa ”ja kaikki muutkin esitetyt kappaleet yhteensä 20 tunnelmallista laulua.  
 
Hanurin soiton  säestyksellä ennen vanhaan tanssit maaseudulla tanssittiinkin. Tanssiparketti olisi 
nytkin ollut vapaasti käytettävissä, mutta yhtään rohkeaa paria ei ilmaantunut. Laulujen yhtey-
dessä solistit myös kertoivat kenen sanoittama tai säveltämä laulu on ja keiden levyttäminä tai 
laulamina niistä tuli aikanaan kuuluisia ja suosittuja. Yhteislauluna laulettiin Vanhustuen valssi ja 
Väliaikainen. 

Puolivälissä pidettiin tauko ja nautittiin kahvin 
kanssa hyvältä maistuvaa kaneli-marjapullaa.  
 
Tilaisuus oli erittäin onnistunut. Suuri kiitos jär-
jestelyistä vastanneille, esiintyjille ja mukana ol-
leille kuulijoille. 

Teksti: Terttu Raitanen, tiedotusryhmä 
Kuvat: Päivi Eskola, tiedotusryhmä 
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Ratkaisu sivulla 24. 

Ristikko 



20 

 

 Yhdistyksen järjestämiä maksullisia tapahtumia 

Kevätretki Uuteenkaupunkiin torstaina 23.5. 
 

Lähdemme matkaan Lehmusvalkamasta kello 10.30 ja Ruusukorttelista 10.45.  Valitse tutustumis-
kohteeksi joko taiteilija Raija Nokkalan ihastuttava kuvitettu taidetalo Pilvilinnaan ja sen pihapiiri 
tai vaihtoehtoisesti Automuseo, missä yli sata autoa, hyvä valikoima veteraanimopoja, muutama 
moottoripyörä sekä kaksi lentokonetta odottaa tarinoineen. Molemmissa kohteissa on opastus. 
 
Tämän jälkeen siirrymme noin kello 14.15 Gasthaus Pookiin, joka toimii jyhkeässä graniittiraken-
nuksessa– rakennus on vuonna 1911 valmistunut entinen pankkikonttori. Pookissa mahdollisuus 
nauttia omakustanteinen monipuolinen lounas. Kun lähdemme paluumatkalle kello 15.30, olem-
me takaisin Ruusukorttelissa olemme noin kello 16.45 ja Lehmusvalkamassa kello 17.  
 
Matkan hinta on 16€ jäsenille ja 21€ ei-jäsenille. Hintaan sisältyy bussikuljetus ja opastus valin-
naisessa retkikohteessa. 
 
Varaa ensin paikkasi soittamalla puh. 044 536 7741, käymällä Vanhustuen toimistolla (avoinna 
ma-ke 9-12 ja to 12-15) tai tilaisuuksissamme. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro kumpaan koh-
teeseen tutustut ja mahdollisesta erikoisruokavaliosta. 
 
Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 7.5. mennessä Turun Seudun Vanhustuki 
ry:n Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25 . Kirjoita viestiksi osallistujan nimi ja Uusikau-
punki. Matkan voi maksaa myös yhdistyksen toimistolla tai tilaisuuksissa. 

 
Matkanjohtajina toimivat Eira Tähtinen ja Seppo Grönlund. 

     Perjantai on pahin 

    Samppalinnan kesäteatteri 
    keskiviikkona 26.6. kello 14.00 
 
”Musikaalikomedia kertoo  äidistä ja tyttärestä, joita näyttää yhdistävän vain tauoton tarve olla 
toistensa riesana. Heidän erimielinen elämänsä kokee kuitenkin täyskäännöksen, kun he odotta-
mattoman käänteen seurauksena joutuvat viettämään päivän toistensa kengissä. Luvassa on hul-
vaton tarina täynnä toinen toistaan huvittavampia tilanteita, kun äiti ja tytär koittavat vaihtuneis-
sa rooleissaan selvitä kiireisen yrittäjän ja kasvuvaiheessa kipuilevan lukiolaisen tehtävistä.” 
 
Lipun hinta on 30€ jäsenille ja 35€ ei-jäsenille. Näytös kestää väliaikoineen 2,5h. Matkanjohta-
jamme Seppo Grönlund ja Eira Tähtinen jakavat liput lippuportilla kello 13.30 alkaen.  
 
Varaa ensin paikkasi soittamalla puh. 044 536 7741, käymällä Vanhustuen toimistolla tai tilai-
suuksissamme. Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu Turun Seudun Vanhustuki 
ry:n Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25 . Kirjoita viestiksi osallistujan nimi ja Samppalin-
na Matkan voi maksaa myös yhdistyksen toimistolla tai tilaisuuksissa. Sitovat ilmoittautumiset 
23.5.2019 mennessä. 
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Yhdistyksen maksuttomia luentoja ja tietoiskuja 

Ma 25.3. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku-
Vanhustuen toimisto. Helpotusta univaikeuk-
siin. Farmaseutti Veronica Granlund Hansato-
rin apteekista puhuu keinoista parantaa unta. 
 
Ke 3.4. kello 14-15.30 LUENTO Lehmusvalka-
man hyvinvointikeskus (Karviaiskatu 7, Turku) 
Vanhuus nyt ja tulevaisuudessa. VTL Heikki 
Suhonen kertoo ikääntymisen ajankohtaisista 
haasteista. Onko ikääntyminen uhka vai mah-
dollisuus? Millainen on ikääntyminen nyt ja 
muutaman vuosikymmenen kuluttua? Onko hy-
vä ja aktiivinen vanheneminen mahdollisuus vai 
pelkkää retoriikkaa? 
 
Ma 8.4. kello 13-14.30 OLOHUONE  tietoisku-
Vanhustuen toimisto. Ikäihmisten nettiasiointi. 
Uskallanko tehdä kauppoja netin kautta? Asiaa 
valottaa Lotta Siutla Sofokuksesta. 
 
To 18.4. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA kir-
jaston Studio (Linnankatu 2). Vastuualuejohtaja, 
suu- ja leukakirurgian dosentti Tero Soukka ker-

too suun terveyden merkityksestä ikääntyessä. 
 
Ma 6.5. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku-
Vanhustuen toimisto. Muistatko, miten ennen 
vanhaan viljeltiin ja mitä kasveja kasvatettiin? 
Tule muistelemaan ja kuulemaan Heli Konttisen 
matalan kynnyksen puutarhatoiminnasta. 
 
To 9.5. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA kir-
jaston Studio (Linnankatu 2). Voimana vierellä – 
kohtaamistaitoja rinnalla kulkijalle. Hyvä ystä-
vä kulkee rinnalla myös esimerkiksi avioeron, 
leskeyden tai sairauden hetkinä. TtT, Psykotera-
peutti Liisa Salmenperä kertoo, miten lähestyä, 
mitä puhua ja miten tukea läheistä vaikeissa 
vaiheissa, jotta toivo ja voimavarat kasvaisivat. 
 
Ma 20.5. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku-
Vanhustuen toimisto. Anna-Maija Tolonen Kuu-
loliitosta tulee kertomaan ikäkuulosta, Olavi 
Rantanen puhuu kuulolähipalveluista eli asiaa 
kuulosta, kuulolaitteista ja niiden putsauksesta 
sekä huoltotoimenpiteistä. 

Yhdistyksen luennot ovat kaikille asiasta kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia eikä niihin tarvit-
se ilmoittautua. Studia Generalia -luennoille mahtuu 90 ensin paikalle saapunutta. Olohuoneen 
tietoiskuissa yhdistyksen toimistolla kahvitarjoilu (vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi).  

Vinkkejä yhteistyökumppaneiden luennoista 

 13.3. klo 17-19 Ruusukorttelin hyvinvointikes-
kus. Edunvalvontavaltuutus ja ja maistraatin 
palvelut, järj. TVJ 
 14.3. klo 13 Palvelutalo Iso-Heikki Revontulen-
katu 4. Aivoverenkiertohäiriöt ja niiden ennalta-
ehkäisy ja Geriatrinen kuntoutus, järj. Turun 
Kaupunkilähetys ry 
 14.3. klo 18-20 Johan Haartman -sali, T-
sairaala, Tyks tutkii ja hoitaa -yleisöluennot: Asi-
aa aivoista Aivoviikolla  
 Ti 19.3. klo 12 TULE tietokeskus Humalistonka-
tu 10. Unen ja levon merkitys, järj.TULE-tietok. 
 Ke 27.3. klo 12 TULE-tietokeskus, Humaliston-
katu 10. Terveyttä niskalle, järj. TULE-

tietokeskus ja Tempur 
 4.4. klo 18- Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, 
Polvelun kiputilat, järj. Nivelyhdistys 
 6.4. klo 13 Ruissalon kylpylä, Hyvä arki ja arjen 
valinnat, järj. Nivelyhdistys  
 Ke 10.4. klo 12. TULE-tietokeskus, Humaliston-
katu 10. Uusia ratkaisuja kävelykipuihin nilkassa 
ja polvessa, järj. TULE-tietokeskus 
 11.4. klo 18-20 Johan Haartman -sali, T-
sairaala Tyks tutkii ja hoitaa -yleisöluennot: Ei 
kai se vain ole syöpää? 
 To 16.5. klo 12 TULE-tietokeskus, Humaliston-
katu 10. Tekonivelleikkauksen jälkeinen kuntou-
tus, järj. TULE-tietokeskus. 
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Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Yhdistyksen ryhmätoiminta on kaikille avointa (ei velvoita jäsenyyteen). Voit tulla mukaan silloin, 
kun sinulle sopii. Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua.  

 
 Tiloihin on esteetön pääsy.  
 Toimistolle pääset mm. palvelulinja 3:lla. 
 
 Toimistolla kokoontuvissa ryhmissä on kahvitarjoilu  
 (vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi). 
         Olet lämpimästi tervetullut! 

TUOLIJUMPPA 
Keskiviikkoisin kello 13-14 Ruusukorttelin liikuntasalissa 29.5. asti. Tule liikkumaan Annelin iloi-
seen seuraan omien voimiesi mukaan ja omalla vastuulla.  

BINGO 
Kahdesti kuukaudessa maanantaisin kello 13-14.30 (1.4., 15.4., 13.5. 27.5) yhdistyksen toimistol-
la. Peliä ei tarvitse osata etukäteen. Lähde sinäkin pelin pyörteisiin! 

KÄSITYÖKERHO 
Parittomien viikkojen keskiviikkoina kello 13-15 yhdistyksen toimistolla 8.5. asti. Ommellaan, 
kudotaan ja askarrellaan yhdistyksen materiaaleista lahjoitettavaksi ja myyntiin yhdistyksen hy-
väksi. 

PELIKERHO 
Perjantaisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla 31.5. asti. 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 16.5. asti. Tule vaihtamaan ajatuksia luottamuksellisessa ja mukavassa hen-
gessä kahvikupin äärelle.  

Yhdistyksen tapahtumia ja tilaisuuksia 

Yhdistyksen maksutonta ryhmätoimintaa 

Ke 20.3. kello 16.30-
19.30 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen ystä-
väksi haluaville. Kurssille osallistuminen ei velvoita tulemaan mu-
kaan toimintaamme. Ilmoittaudu / lisätietoja p. 045 613 8839 tai 
www.vanhustuki.fi. 

To 28.3. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33 

INFO Tule tutustumaan toimintaamme. Kerromme sinulle yhdis-
tyksen toiminnasta ja mahdollisuuksista osallistua siihen. Voit kysyä 
myös mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena. 

Ti 2.4. kello 14.15-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ Matti Kaivonen: Latinosta swingiin. Viu-
listi Minna Starkkila: Ikivihreitä viululla. Tilaisuuden juontaa Eira 
Tähtinen. Maksuton sisäänpääsy, kello 14 kahvi 2 €. Yhteistyössä 
Ruusukorttelin kanssa. 
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Ke 20.3. kello 16.30-
19.30 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen ystä-
väksi haluaville. Kurssille osallistuminen ei velvoita tulemaan mukaan 
toimintaamme. Ilmoittaudu / lisätietoja p. 045 613 8839 tai 
www.vanhustuki.fi. 

To 28.3. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33 

INFO Tule tutustumaan toimintaamme. Kerromme sinulle yhdistyk-
sen toiminnasta ja mahdollisuuksista osallistua siihen. Voit kysyä 
myös mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena. 

Ti 2.4. kello 14.15-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ Matti Kaivonen: Latinosta swingiin. Viu-
listi Minna Starkkila: Ikivihreitä viululla. Tilaisuuden juontaa Eira Täh-
tinen. Maksuton sisäänpääsy, kello 14 kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusu-
korttelin kanssa. 

Ma 15.4. 
Lounatuulet yhteisötalo 
Pihlajasali 
Läntinen Pitkäkatu 33 

KEVÄTKOKOUS Hyvä jäsen, tervetuloa! Kahvi kello 16, 16.15 sosio-
nomi Vera Holm kertoo omaisten näkemyksistä tukiystävätoiminnas-
ta (opinnäytetyön tuloksia). Virallinen kokous alkaa kello 16.30. Otat-
han jäsenkorttisi mukaan.  

Ti 16.4. kello 17-18 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

HENGELLISEN MUSIIKIN TILAISUUS Esiintymässä Paattisten kirkko-
kuoro, johtajana Mikko Laiho. Mikko Laiho laulu, Liisa Kouvonen lau-
lu, Eira Tähtinen laulu ja juonto, Ola Mikola laulu, Riikka Marku piano 
ja säestys. Maksuton sisäänpääsy, kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusu-
korttelin kanssa. 

Ke 17.4. kello 13-16 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33 

YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen ystä-
väksi haluaville. Lähde tuki– tai kesän ulkoiluystäväksi! Ilmoittaudu 
045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi 

To 25.4. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33 

INFO Tule tutustumaan toimintaamme. Kerromme kaikille avoimis-
ta tilaisuuksista, ryhmistä, retkistä sekä mahdollisuuksista toimia yh-
distyksen vapaaehtoisena.  

Ti 7.5. kello 14.15-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ kevään ja äitienpäivän merkeissä! 
Koulukadun tarharyhmä Pääskyt esiintyy! Irmelin runoja. Raija Leh-
mussaaren balettikoulu ohjelminaan Joutsenlammen valkoinen koh-
taus ja  Don Quijoten iloisia espanjalaisia tansseja. Lopuksi yhteislau-
lua, Katri Lahtivuori juontaa. Maksuton sisäänpääsy, kello 14 kahvi 2 
€. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa. 

Ke 15.5. kello 16.30-
19.30 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33 

YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen ystä-
väksi haluaville. Lähde tuki– tai kesän ulkoiluystäväksi! Ilmoittaudu 
045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi 

23.5. retki Uuteenkau-
punkiin 
10.30/10.45—16.45/17 

Tutustu retkellä taiteilija Raija Nokkalan ihastuttavaan kuvitettuun 
taidetalo Pilvilinnaan ja pihapiiriin. Tai vaihtoehtoisesti Automuse-
oon. Ennen paluumatkaa nautitaan omakustanteinen lounas tai 
kahvi Gasthaus Pookissa. Ks. 20. 

To 23.5. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33 

INFO Tule tutustumaan toimintaamme. Kerromme kaikille avoimis-
ta tilaisuuksista, ryhmistä, retkistä sekä mahdollisuuksista toimia yh-
distyksen vapaaehtoisena.  

Ke 5.6. kello 14-15  
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

YHTEISLAULUTILAISUUS KOULULAULUISTA Tilaisuudesta vastaavat 
Eira Tähtinen ja Ola Mikola, laulu Vesa Ranki, piano. Maksuton si-
säänpääsy, kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa. 
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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 

Minua kiinnostaa toimia vapaaehtoisia yhdistyksessä ja toivon että minuun otetaan yhteyttä.  

Päivämäärä   Allekirjoitus, allekirjoituksellani annan luvan tallentaa tietoni yhdistyksen jäsenrekisteriin 

 

Lomakkeen vastaanottaja täyttää: 

Jäsenmaksu:  maksettu  laskutetaan  Jäsenpaketti toimitettu          Nimikirjaimet:___________ 

 

Pulmatehtävän ratkaisu 
Jokaiselle perheenjäsenelle ostetaan ainakin yksi 
sukkapari ja tähän kuluu rahaa yhteensä 
5€+8€+10€+15€=38€. Loput sukkaparit maksavat 
yhteensä 56€-38€=18€. 
Huomataan, ettei 18 €:la voi ostaa yhtään paria 
miesten sukkia, sillä jäljelle jäisi 3€  ja kaikki su-
kat maksavat enemmän. Vastaavasti huomataan, 
että naisten sukkia voidaan ostaa korkeintaan 
yhdet jäljellä olevalla 18 €:lla, samoin nuorten ja 
lasten korkeintaan kaksi paria. 

Jos jäljellä ole-
villa rahoilla on 
ostettu naisten 
sukkapari, niin 
sitten on os-
tettu myös 
nuorten sukka-

pari. Pelkkiä nuorten tai lasten sukkapareja taas 
ei ole voitu ostaa. Koska 18€-5€-8€=5€, niin ai-
noa toinen vaihtoehto on, että on ostettu 18 €:lla 
kaksi lasten sukkaparia ja yksi nuorten. 
 
Siis on joko lapsi ja isä saavat yhdet sukkaparit 
sekä nuori ja äiti kahdet tai isä ja äiti yhdet, nuori 
kahdet ja lapsi kolmet sukat. 

Ristikon ratkaisu 
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Jäsenedut vuonna 2019 

ASIANAJOTOIMISTO LINDELL OY Brahenkatu 9 
A 9, Turku. Puh. 02 251 1004, 
www.asianajotoimistolindell.fi. Testamentin ja 
edunvalvontavaltuutuksen laatiminen -15 %.  

ATK-APU SP-SYSTEMS OY Juhana Herttuan 
Puistokatu 3, Turku. puh: 040 512 3906, 
www.atk-apu.fi. Tietokoneen huoltotyöt, mik-
rotuki, opetus ja kotikäynnit -15 %. Tietoko-
neet ja tabletit -10 % normaalihinnoista. 

HANSATORIN APTEEKKI 
www.hansatorinapteekki.fi Vapaankaupan 
tuotteista -10 % Hansatorin apteekissa. Tämän 
lisäksi liittymällä Hyvän Mielen Apteekkien 
kanta-asiakkaaksi saa Hansatorin apteekista -
4 % käsikauppalääkkeistä (= ei reseptilääkkeis-
tä). 

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. Ar-
kut ja uurnat -10%.  

HIERONTA Satama Wellness Puutarhakatu 17 
A 32 (3krs), 20100 TURKU. Ajanvaraus: 
www.satamawellness.fi tai puh. 040-094 3505, 
Petja / 040-8340161, Teemu / 040 – 725 1140, 
Susanna. 7€ alennus normaalihintaisista hieron-
tahoidoista. 

HOLIDAY CLUB CARIBIA Kongressikuja 1, 20540 
Turku. Ryhmävaraukset Caribian myyntipalvelu, 
hotelsales.caribia@holidayclub.fi, puh. 030 687 
4000. Kylpylä ma-pe 11€, la-su 13€, Kuntosali 
ja vesijumppa 39€ / 10 kerran kortti (uudesta 
sarjakortista 8€ korttimaksu). Kylpylähinta ei 
ole voimassa koulujen loma-aikoina (vko 1, 8, 
42 ja 52) eikä arkipyhinä. Muina aikoina ovat 
voimassa hinnaston mukaiset hinnat. 

INSTRUMENTARIUM PUPILLI Eerikinkatu 6, 
Turku. Puh. 0203 32 852, www.instru.fi.  Voi-
makkuuksilla olevat silmälasit -30 %, ei voi yh-
distää muihin tarjouksiin tai voimassa oleviin 
kampanjoihin. 

KINTTUPISTE Humalistonkatu 18, Turku. puh. 
045-8611 509, www.kinttupiste.fi.  Jalkojenhoi-
totuotteet ja – hoidot -10 %.  Ei koske tarjous-
tuotteita. 

KÄSITYÖ-KAISA KY Hämeenkatu 3 A, Turku. 
Puh 02 233 3937. Avoinna ma-pe klo 9-17.  Kai-
kista tuotteista -10 % alennus.  

LEMPEÄ HOIVA JA KUNTOUTUS TMI Puh. 
050 326 0414, Ulla Rantanen, 
www.lempeahoiva.com. Asiointi- ja saattoapu 
sekä kotisiivous -10 %. 

MUOTITALO MARILYN Humalistonkatu 13, 
Turku. www.muotitalomarilyn.fi. Normaalihin-
taisista naisten vaatteista 20 % alennus.  

PARTURI-KAMPAAMO SALON INKERI SAVOLA 
Kaskenkatu 11, Turku. Puh. 02 250 0918,  
www.saloninkerisavola.fi. Kaikista kampaamo- 
ja parturitöistä -10 % alennus. 

RESPECTA OY Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku 
(Neo-sairaalan aulassa). www.respecta.fi. Myy-
mälä avoinna ark. 8-17. Puh. 040 3488 579, 
asiakaspalvelu.turku@respecta.fi. Jäsenetu -10 
% myymälän valmistuotteista. 

RUISSALON KYLPYLÄ Ruissalonpuistotie 640, 
Turku. www.ruissalospa.fi. Kylpylälipun hinnas-
ta -40 % alennusta.  

RUNOSMÄEN KUKKA Veteraaninkuja 3, 20360 
Turku. Puh. 02 477 2770. Myymälä avoinna ark. 
9.00–17.30 ja lauantaisin 8.30–15.00, sunnun-
taisin suljettu. Jäsenetuna -10 % kukista.  

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

 

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

http://www.asianajotoimistolindell.fi/
https://www.atk-apu.fi/
tel:+3584009403505
tel:+358408340161
tel:+358407251140
mailto:hotelsales.caribia@holidayclub.fi
http://www.saloninkerisavola.fi/
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Yhdistyksen vapaaehtoisille 

Kiinnostaako sinua toiminta yhdistyksen vapaaehtoisena? 
Tule yhdistyksen toimistolle INFOON (28.3., 25.4. tai 23.5. kello 13-14) kuulemaan eri mahdolli-

suuksista toimia. Lisätietoja toimistolta puh. 044  536 7741 ja nettisivuiltamme vanhustuki.fi. 

Loppukevään kurssit toimistollamme: 
 20.3.  16.30-19.30 
 17.4.  13.00-16.00 
 15.5.  16.30-19.30 
 12.6.  13.00-16.00 
 
Mikäli ystävätoiminta kiinnostaa, mutta kurssi-
päivät eivät sinulle sovi, ota yhteyttä tukiystävä-
toiminnan suunnittelijaan. 
 
Tulossa myös ”vinkkejä vapaaehtoiselle iäkkään 
kanssa ulkoilemiseen”. Lisätietoja Sonjalta 050 
597 9751. 

Ryhdy Vanhustuen vapaaehtoiseksi 

Ryhdy sinäkin ystäväksi  
yksinäiselle yli 70-vuotiaalle.  

 
Osallistu ystävän peruskurssille! 

Voit toimia kesän ulkoiluystävänä, pitempiaikai-
sempana tukiystävänä tai puhelinystävänä. 

 
Ilmoittaudu https://www.vanhustuki.fi/

toiminta/vapaaehtoistoiminta/
tukiystavatoiminta/ tai puh. 045 613 8839. 

Vietetään yhdessä unelmien liikuntapäivää perjantaina 10.5. 
 

Nähdään kello 13 Honkapirtin luona (Albert Ravilan raitti, 
Ruissalo). Pienen alkuverryttelyn jälkeen kävellään yhdessä 

noin 5 km matka kaunista luontoa ihaillen ja mukavasta seu-
rasta nauttien. Kävelyn päätteeksi nautitaan omakustanteiset 

kahvit Kahvilaravintola Honkapirttillä. 
 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään maanantaina 6.5. puh. 044 536 7741.  

Vapaaehtoisten Piknik-risteily ma 3.6.2019 
 
Tavataan Viking Linen terminaalissa kello 8. Matka alkaa 
yhteisellä meriaamiaisella, jonka jälkeen siirrytään Viking 
Amorellan kokoustilaan. Kokoustilassa ohjelmassa on mm. 
shoppinghostin vierailu. Maarianhaminassa vaihdamme 
laivaa Viking Graceen ja paluumatkalla nautitaan yhteinen 
buffet-ruokailu sekä Viking Linen edustajan johdolla laiva-
esittelyä. Takaisin Turussa olemme kello 19.50. 

 
Ilmoittaudu ensin toimistolle ja maksa matkan omavastuuosuus 25 € 30.4. mennessä yhdistyk-
sen tilille  FI29 4309 2220 1223 25  tai toimistolla. Kirjoita viestiksi oma nimesi ja risteily. Mat-
kan hinta sisältää risteilyn ja oheisen ohjelman ruokailuineen.  
 
Tule kanssamme viettämään mukava päivä aalloilla!  Lisätietoja toimistolta puh. 044 536 7741. 
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Kulmala Maarit, puheenjohtaja 
Jäsenet: Kopu Tarja 
  Koski Raili 
  Lahtivuori Katri 
  Tamminen Seija 
  Tuohimaa Marja  
  Tähtinen Eira  

Varajäsenet: 
Grönlund Rainer  
Grönlund Seppo  

YHDISTYKSEN HALLITUS 2019 

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

Yhdistyksen toimikunnat ja työryhmät 

Toimikunnat: 
Taloustoimikunta: Raili Koski, 
Marja Tuohimaa ja Nina Karu-
neva. 
 
Tukiystävätoiminnan johtoryh-
mä: Mirja Kautonen 
(vastaava), Jenny Oldenburg-
Tiitto, Eira Tähtinen ja Nina Ka-
runeva. 
 

Työryhmät: 
Edunvalvontaryhmä: Maarit 
Kulmala (vastaava), Sini Eloran-
ta, Leila Häkkinen, Arja Jä-
rvinen, Tarja Kopu, Maaria Lilja, 
Pirjo Rinne Pirjo, Marja Tuo-
himaa, Laura Viikari, Iida Vill-
man Iida ja Nina Karuneva. 
 
Ohjelmaryhmä: Eira Tähtinen 
(vastaava), Seppo Grönlund, 

Katri Lahtivuori, Ola Mikola, 
kaupungin hyvinvointisuun-
nittelijat (Ruusukorttelin ja 
Lehmusvalkaman hyvinvoin-
tikeskus) ja Nina Karuneva. 
 
Tiedotusryhmä: Katri Lahti-
vuori Katri (vastaava), Päivi Es-
kola, Terttu Raitanen, Johanna  
Rasi, Maarit Rintala ja Nina Ka-
runeva. 

Kiinnostaako sinuakin työryhmätyöskentely?  Ota yhteys toiminnanjohtajaan. 

Hallituksen kevään kokoukset 21.3.,  10.4. ja 
16.5.2019. 
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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 

Yhdistyssihteeri, Toni Karuneva 
Yhdistystyöntekijä, Päivi Keihäs 
Puh 044 536 7741 
info@vanhustuki.fi 
 
Suunnittelija, Tukiystävätoiminta 
Laura Väihkönen 
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 

Elämän iloa ja ystävän tukea 

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


