Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 4, joulukuu 2021
Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen

ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin
uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomina.
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Jäsenmaksu vuonna 2022
• 20 €/kalenterivuosi (henkilöjäsen)
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Tietoiskut

Seuraava jäsenlehti ilmestyy maaliskuussa 2022
Aiemmat numerot ovat luettavissa kotisivuillamme.
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Pääkirjoitus

Rauhaisaa Joulunaikaa
Vuosi 2021 on lopuillaan ja yhdistyksemme 19 toimintavuosi on samalla päättymässä. Mennyttä
vuotta on kurittanut edelleen Koronan mukanaan
tuomat rajoitteet ja vuoden loppua kohden ne ovat
vielä kiristyneet. Huomaan itse, että vaikka en ole
erityisemmin väsynyt näihin rajoitteisiin on huoli
sairastumisesta kasvanut, varsinkin nuorten kohdalla.

kutaipaleelta toimintakertomuksista ja ovat edelleen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2022. Paljon
samoja ryhmiä siis toimii edelleen ja uusiakin toimintoja on käynnistetty. Mielenkiintoista on huomata miten toiminta on jalostunut vuosien varrella ja
miten suuren panoksen ovat vapaaehtoiset jäsenet antaneet yhdistykselle vuosien varrella. Perustajajäsenten näkemys yksinäisen vähävaraisen kotona asuvan vanhuksen avun tarpeesta ja arVuoden aikana on yhdistyksessä ollut paljon touhua vokkaan vanhenemisen turvaamisesta on yhdistykja useita tapahtumia koronasta huolimatta. Osallis- sen toiminnan tavoitteena ja tarkoituksena tänä
tuminen tapahtumiin on alkuvuodesta vilkastunut, päivänä.
kiitos rokotteiden. Ruusukortteliin olemme tehneet
paluun ja suurin toiveemme yhdistyksessä on, että Useita iloisia tilaisuuksia on vuosien varrella järjeskevään 2022 aikana voimme toteuttaa suunnitellut tetty ja niistä on jäänyt mukavat mieleenpainuneet
tapahtumat ja tilaisuudet ilman, että Korona tuo
muistot osallistujille vuosien varrella. Kaikkea kaulisähaasteita niihin. Korona passi tulee olemaan käy- nista on käsityökerholaisten osaavat ja ahkerat kätössä myös meidän tilaisuuksissa.
det luoneet yhdistykselle myyntiin ja silmiemme
iloksi sekä eteenpäin lahjoitettavaksi. Pyrimme nyt
Mennyttä olemme katselleet yhdistyksessä historiik- saamaan nämä mukavat muistot kansien väliin niin,
ki mielessämme. Perustajajäsenistä koottu porukka että yhdistyksen 20 vuotisjuhlassa vuoden kuluttua
kokosi paljon arvokasta historiatietoa kokoon ja yh- olisi valmista. Työtä on paljon ja olemme iloisia saadistyksen työntekijä Nina Tila teki niistä ensimmäi- dessamme tämän kaiken vuosien varrella tapahtusen vuosikymmenen osalta yhteenvetoa. Hänen jäl- neen näkyväksi.
keensä samainen porukka on yhdessä hallituksen
jäsenistä kootun kolmikon kanssa työstänyt histoKaikille teille rakkaat jäsenet oikein Hyvää alkavaa
riikkia eteenpäin Tuula Temosen kanssa.
Vuotta 2022.
Maarit Kulmala
Tukihenkilötoiminta, auttava puhelin, tarinatupa,
Puheenjohtaja
tuolijumppa ja paljon muuta löytyy yhdistyksen al-

Koronaa 24 kuukautta
Kiinasta kulkemaan kiirehtinyt
koronapandemia kattoi kohta koko kansakunnan. Kansalaisilta kiellettiin kulkeminen koronan kovin
kiusaamiin kaukomaihin. Käsidesin, käsisaippuan, kertakäyttöisen
käsipaperin kuin kasvomaskin
käyttö koettavat karkottaa koronaviruksen. Koko kotikansaa
kehotettiin kokomaan koronarokote käsivarteen. Kolmatta koronarokotetta kaavaillaan kohta
kaikille. Koska kiskaistaan koululaisten koronarokotukset kunnolla
käytäntöön?
Koronatartuntojen kohdemäärät
kasvoivat kesällä, koska kisaturis-

tit kantoivat koronaviruksen kisoista kotimaahan. Keskenkasvuisten kesäbileet kohottivat kovasti
koronatartuntalukua. Kansanedustaja Krista Kiuru kiukustui
kohonneista koronaluvuista. Koronan kiihtymisvaiheen kiihtymisalueilla kokoontumisrajoituksia kovennetaan. Koronapassin käyttö
keskusteluttaa kummasti.

Kuriiri kiikuttaa K-kaupasta kauppaostokset kotiovelle karanteenin
kuluessa. Korona karkotti konttorista keskiluokkaisen kirjanpitäjän
kesämökille kaukotöihin.

Kannattaa kerrata: kovaan korvasärkyyn käytetään kiputablettia.
Kuumelääkettä kaivataan kesäflunssaan, kun kuumemittari
kohoaa kolmeenkymmeneenkahKoronarokotustodistus kannattaa deksaan. Kela korvaa kiireellisen
kuvata Kantapalvelusta. Korona- kuljetuksen keskussairaalaan.
testi kuin koronataudin kärsimisen Kannattaako kotimaista koronarokertomus kuuluvat Kantaan. Kau- kotetta kehittää?
pungin koronapuhelimeen kohdistui kesällä kovasti kyselyjä. KesTeksti: Raili Koski
kuskin kiristettiin kokonaan kiinni.
Elämäkertapiirin ohjaaja
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Mielenterveys voimavarana
Turun kaupunginkirjaston, hyvinvointitoimialan ja
Vanhustuen yhteistyössä järjestämän VIRKEÄ VANHUUS - luentosarjan puitteissa oli Sonja Maununaho
Mieli ry:stä etäyhteydellä kertomassa edustamastaan yhdistyksestä sekä sen toiminnasta mm. vanhusten mielenterveyden tukemisessa.

vuotta edessään. Sen jälkeen psyykkinen ja fyysinen
kuormittuminen alkaa kasvaa.

Esimerkkinä oli aviopari Paavo 72 vuotta entinen
bussikuski ja Sylvi 64 vuotta juuri eläkkeelle jäänyt
opettaja. Yhdessä punnittiin heidän tulevia yhteisiä
eläkepäiviään ja niiden sujumista. Parisuhde on voiSuomen Mielenterveys ry on suomalainen yhdistys, mavara, mutta uusi elämäntilanne tuo siihenkin
jonka tehtävänä on edistää mielenterveyttä ja tarjo- omat haasteensa. Terveenä pysyminen on tietysti
ta tukea kriisitilanteissa. Se on samalla maailman
yksi tärkeimpiä edellytyksiä arkielämässä. Myös nyvanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö ja perus- kyisin niin yleiset muistiin liittyvät häiriöt heikentätettu vuonna 1897. Yhdistys toimii 55 paikallisen
vät elämänlaatua ja tuovat haasteita. Kahden henkijäsenjärjestön voimin. Mukana on ammattilaisia,
lön taloudessa myös elämisen kustannukset jakaanmutta myös huomattava määrä vapaaehtoisia. MIE- tuvat tasaisemmin. Kummankin olisi kuitenkin kekLI ry:n Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia ympäri vuo- sittävä mielekästä tekemistä ja asioita voi tehdä
den. Yhdistys järjestää myös vertaistukiryhmiä ja
erikseenkin. Myös asuinalueella on merkitystä, löyKriisikeskukset tarjoavat välitöntä apua puhelimitse hätkin sosiaaliset suhteet ovat suojaavia elämän
tai kasvotusten elämän yllättäessä. Keskusteluapua kriiseissä. Saavutettavuus on myös avaintekijä, jos
voi saada 5–10 kertaa ja se on maksutonta.
talossa ei ole hissiä ja kulkeminen hankalaa, miten
lähteä liikkeelle?
KRIISIPUHELIN
09 2525 0111

Kaikilla meillä on riski- ja suojatekijöitä kohdatessamme murroskohtia elämässämme. Olemmeko
hyviä vuorovaikutustaidoissa, ja miten esimerkiksi
yhteiskunnan rakenteet suojaavat meitä kriisien
Kuka on ikääntynyt ja mitä vanhuus oikeastaan
keskellä? Nuo seikat edesauttavat tai hankaloittavat
on? Elintason parantuessa me suomalaiset elämme pärjäämistämme. Se miten ympäristömme suhtauyhä kauemmin ja olemme pyrkineet siirtämään van- tuu vanhuuteen ja sairauteen on ratkaisevaa sopeuhuuttakin eteenpäin. Tällä hetkellä joka viides suo- tumisemme kannalta. Mielenkiintoinen tutkimus
malainen on yli 65 vuotta. Nimitettäköön sitä kolosoitti yksilön resilienssin olevan heikomman, jos
manneksi iäksi tai myöhäiseksi keski-iäksi, tosiasia
hän on välttynyt vakavilta vastoinkäymisiltä eli he
on, että ikääntymisen myötä eteemme tulee uusia
voivat keskimääräistä huonommin. Siis tietty määrä
haasteita. Meitä ihmisiä on moneksi, elämme erilai- vastoinkäymisiä vahvistaa kykyämme kohdata niitä
sissa elämäntilanteissa ja meissä on erilaisia luonja edistää myös myötätuntoamme muita kohtaan,
teenpiirteitä. Toimintakykymme ja terveydentilam- siis empatiakykyämme.
me ovat erilaisia. Sosiaaliset verkostot ja varallisuutemme poikkeavat toisistaan ja kaikki emme hallitse Mielenterveyttä on myös tuntea rajansa! Haastavat
nykyajan digitaitojakaan. Toiset ovat vielä eläkkeelle ja kuormittavat tapahtumat ovat osa elämää ja niitä
siirtyessään hyvinkin aktiivisia yhteiskunnan eri aloil- tapahtuu itse kullekin. Apuna voivat olla läheiset,
la, toiset taas moninaisten sairauksien tai hankalien mutta ammattiapuakaan ei kannata vähätellä. Yholosuhteiden takia jo apua ja tukea tarvitsevia.
teydenotto terveyskeskukseen, psykologiin tai lääkäriin voi olla paikallaan ennen kuin tilanne paheMielenterveys on WHO:n mukaan hyvinvoinnin tila, nee.
jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja
selviytymään elämään kuuluvista haasteista sekä
Kriisi tarkoittaa sitä, että aiemmat kokemukset eivät
työskentelemään ja ottamaan osaa yhteiskunnalliriitä uuden tilanteen ymmärtämiseen. Kriisin käsitteseen toimintaan. Ihmisellä on siis oltava realistinen lemiseen vaikuttavat persoonallisuutemme, aiemnäkemys itsestään, kyvyistään ja toiveistaan. Toimin koetut vaikeudet ja nykyinen elämäntilanne.
mintakykyyn kuuluu niin fyysinen, psyykkinen, kog- Omat sosiaaliset verkostomme, vanhat ystävämme
nitiivinen sekä sosiaalinen kyvykkyys. Tilastollisesti vuosien takaa voivat olla suurena apuna elämän
65 vuotta täyttäneellä on noin seitsemän hyvää
käännekohdissa.
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Yleisesti voidaan todeta ikääntyneiden osaavan hyväksyä elämään liittyvät epävarmuudet tyynemmin
kuin nuoremmat sukupolvet. Korona-aikakin on sen
todistanut, poikkeusajat koskettavat vähemmän
vanhempaa polvea. Ikääntyessä kriisejä kuitenkin
kerääntyy pikkuhiljaa: ihmissuhteet, yksinäisyys,
toimeentulo, eläkkeelle jääminen, sairaudet, muistihäiriöt, kuoleman lähestyminen. Nämä kaikki voivat
omalta osaltaan luoda ahdistusta ja epävarmuutta.
Ikääntymiseen liittyy myös tarve jäsentään mennyttä elämäänsä ja siinä yhteydessä voi pintaan
nousta hyvinkin raskaita ajatuksia.

lään auttaa eteenpäin. On opittu sopeutumaan ja
esteitä kohdatessa on taitoa korvata asiat muulla
tavoin. Suhteellisuudentaju ja mielentyyneys auttavat eteenpäin.

Perusvoimavaroja ei pidä unohtaa. Nukkuminen on
tärkeää, vaikka syvänunen osuus pieneneekin.
Unensaantia vaikeuttavat huoliajatukset, kivut ja
sairaudet. Unettomuus olisi hoidettava ja apuna voi
olla myös erilaiset rentoutumis- ja hengitysharjoitukset. Ravintoonkin pitää kiinnittää huomiota, pitää muistaa proteiinit joka aterialla ja juodakin pitää, vaikkei janottaisikaan. Liikuntaakaan ei saa
Miten sitten auttaa ihmistä, joka on avun tarpees- unohtaa, omien kykyjen mukaan, vähempikin on
sa? Kuunteleminen on tärkeintä, se että antaa toiparempi kuin ei mitään, ja unikin tulee paremmin,
selle aikaa purkaa ajatuksiaan ja pyrkiä itse olla neu- kun on itseään rasittanut.
vomatta. Osaa ihmisen kohtaamista muutoksista
voidaan pitää niin yleisinä, että avuntarve voi jäädä Tiivistettynä vielä: pidä yllä ihmissuhteita, keskustehuomaamatta. Esimerkiksi leskeksi jääminen monen le ja kuuntele, älä unohda kosketuksen merkitystä,
vuosikymmen yhteisen elämän jälkeen on useamauta muita kykyjesi mukaan, yritä oppia vielä jotain
man kohtalo jossain vaiheessa, mutta ei tuo kokeuuttakin, harrasta kulttuuria ja taidetta, mutta älä
mus yhtään helpommaksi sillä tiedolla tule.
unohda luontoa ympärilläsikään! Siinä hyvän elämän eväät!
Mitkä ovat ikääntyneen mielen voimavaroja? ItseTeksti: Maarit Rintala
tuntemus on kohdallaan ja elämänkokemus sinältiedotusryhmä

Fölikavereiden vinkit senioreille
 Bussin keskiosassa ei rollaattorissa saa istua – suu-

Me – Fölikaverit – olemme koonneet tärkeitä vinkkejä, joilla Fölissä voi matkustaa turvallisesti, vaikka
kulku olisi vähän epävarmaakin.

ri kaatumisvaara. Istu koko matkan ajan bussin
istuimella ja nouse vasta, kun bussi on pysähtynyt.
 Poistuessasi paina sinistä painiketta. Se kertoo kul Käsi rohkeasti ylös, jotta kuljettaja näkee sinut.
jettajalle, että matkustajan on vaikea liikkua. PoisLaske käsi vasta, kun näet, että vilkku on päällä ja
tu siten, että menet selkä edellä ulos bussista. Pidä
sinut on huomattu. Pimeän ja muun huonon näkykiinni ovessa olevista kahvoista ja vasta, kun jalat
vyyden aikaan pidä bussikorttia ylös nostetussa
ovat tukevasti jalkakäytävällä, ota rollaattori pois
kädessä. Siinä on heijastin ja sinut huomataan pabussista. Siihen menee aikaa, mutta tärkeintä on,
remmin.
että pääset turvallisesti poistumaan.
 Bussiin tullessa pyydä kuljettajaa odottamaan,
 Pyydä aina apua, jos siltä tuntuu.
jotta ehdit istua, jos jalkasi ovat epävarmat. Nouse
ylös vasta, kun bussi on pysähtynyt. ÄkkijarrutukTeksti: Pirjo Solin
sia voi tulla.
fölikaveri ja tiedotusryhmä
 Älä seiso bussin keskiosassa – äkkijarrutus – suuri
Tiesitkö fölistä
vaara kaatua. Pyydä apua muilta, jos istumapaikka • 65 vuotta täyttäneet saavat alennuksen arvo–
on vähän etäämmällä.
ja kausikortista, kun kotikunta on Turku, Kaari Rollaattori – harjoittele palvelulinjoilla – P1,P2, P3
na, Raisio, Naantali, Lieto tai Rusko.
– jotta rollaattorin kanssa on turvallista matkustaa • Rollaattoria käyttävät asiakkaat saavat matkusmyös muiden linjojen busseilla, joissa liikenteen
taa maksutta maanantaista perjantaihin
tahti on paljon kiireisempi. Pyydä apua rollaattorikello 9.00 - 12.59.
harjoitteluun perheeltä, ystäviltä tai Föli• Lähes kaikki Turun seudun joukkoliikenteen buskavereilta.
sit ovat matalalattiaisia. Etu- ja keskioven
 Pyydä rohkeasti kuljettajaa kallistamaan bussia.
välisellä alueella ei ole askelmaa.
Pyydä apua, jos tuntuu, että on vaikeaa.
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Seniorin talous
Eläkkeelle jäädessä tulotaso yleensä pienenee. Tällöin on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, ettet jatka kuluttamista aiempaan tapaan, vaan olet valmis
mukauttamaan menojasi alempaan tulotasoon. Taloudelliseen tilanteeseen vaikuttaa myös vastaatko
yksin menoistasi vai onko sinulla puoliso, jonka
kanssa jaatte menoja. Arjen menoja kannattaa käydä tarkalla silmällä läpi, tähän on nykyään pankeilla
tarjolla erilaisia tietokone sovelluksia, mutta myös
vanha kunnon ruutupaperi toimii hyvin.

omaisissa ja kolmannen sektorin toimijoilla. Selvitä
tuet Kelasta, oletko oikeutettu esimerkiksi saamaan
hoitotukea, asumistukea tai toimeentulotukea. Turun kaupungilla on paljon palveluita ikääntyville,
niistä voit kysyä lisää esimerkiksi Monitorista, joka
palvelee kauppatorin kop-kolmiossa. Jos sinulla on
sairaudenhoitokuluja paljon, selvitä olisiko maksukatto kohdallasi täynnä. Diakoniatyöstä on mahdollista saada keskusteluapua ja tietyissä tilanteissa
taloudellista apua pienissä määrin (vaatteet, hankinnat, ruoka-apu). Jos rahasi eivät riitä ruokaan, on
Turun seudulla erinäisiä ”ruokakassi” -toimijoita,
joiden apua kannattaa hyödyntää.

Sairaudenhoitokulut yleensä lisääntyvät ikääntyessä. Lääkkeiden omavastuut, terveydenhoidon käynnit, käsikauppalääkkeet, silmälasien hankinta, hammaslääkäri, apuvälineet ja tarvikkeet voivat kasvattaa menoja merkittävästi. Tämän lisäksi yllättäviä
sairaudenhoitokuluja voi tulla esimerkiksi sairaalassaolojaksoista. Käynnit julkisessa terveydenhuollossa toki maksavat, mutta yksityinen palveluntuottaja
yleensä maksaa vielä enemmän. Yksityisiä palveluita
käyttäessä tuleekin pohtia, onko aidosti varaa
käyttää niitä.

Velkaantuminen muun muassa laskujen maksamatta
jättäminen ja kulutusluoton käyttäminen tulisi lopettaa. Velkaa ei kannata maksaa velalla! Sen sijaan,
voit neuvotella maksusopimuksista velkojien kanssa.
Jos velkoja on kertynyt, tarkista kuinka paljon ovat
kuukausilyhennykset veloille yhteenlaskettuina ja
mieti pystytkö selviytymään tästä summasta. Toisaalta on myös hyvä huomata tarkistaa, lyhentyykö
pääomaosuus veloista lyhennyksilläsi. Joissakin taEläkkeellä kannattaa jatkaa säästämistä mahdollipauksissa ulosotto voi olla kuukaudessa pienempi
suuksien mukaan. Pienistäkin tuloista voit jättää
verrattuna erinäisiin maksusopimuksiin. Jos sinulle
vähän sivuun. Taloudellisen puskurin kerryttäminen ei jää velkojen maksun johdosta rahaa ruokaan ja
on järkevää varautumista yllättäviin menoihin. Sääs- lääkkeisiin, ota yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan
töön kannattaa saada rahaa esimerkiksi hankintoja tilanteen kartoittamiseksi.
varten. Jos joudut turvautumaan osamaksuhankintoihin tai muihin lainoihin, tutustu huolellisesti laiTalous- ja velkaongelmien kanssa ei tarvitse jäädä
naehtoihin, erityisesti korkoprosenttiin ja tarkasta
yksin. Apua saat Talous- ja velkaneuvonnasta esimikä on lainan todellinen vuosikorko. Varallisuuden merkiksi soittamalla (arkisin kello 10–11, puh. 029
lisäksi velat vaikuttavat jokaisen henkilökohtaiseen 566 0430) tai käyttämällä sähköistä asiointia. Palvetalouteen. Jos sinulla on vakuusvelkaa, mieti voisit- lu on ilmaista. Matalakorkoisia järjestelylainoja ovat
ko luopua velkavastuuta aiheuttavasta omaisuudes- esimerkiksi kaupungin sosiaalinen luotto ja Tata. Omakotitalossa voi tulla suuriakin investointeja, kuusäätiön takaus järjestelylainalle. Yksityishenkilön
kuten kattoremontti ja autonkuluista kertyy muhkea velkajärjestely on viimesijainen ja ainutkertainen
summa, kun maksat vakuutuksista ja huolloista.
järjestelykeino, jonka hakemisessa talous- ja velkaneuvonnan henkilökunta voi avustaa.
Moni auttaa mielellään läheisiään, mutta taloudellista avustamista tulisi harkita tarkoin. Eritoten on
huomioitava aiheuttaako läheisen rahallinen auttaminen itselle ongelmia. Jos rahasi eivät taloudellisen
Teksti: Veera Kallio
avustamisen takia riitä, on rahan antamisen loputtaTalous- ja velkaneuvoja
va. Valitettavasti nykyaikana identiteettivarkaudet
Varsinais-Suomen
ovat yleistyneet sekä huijaukset, kuten romanssihuiOikeusaputoimisto
jaus internetissä, poliisina esiintyminen ja niin edelleen. Muista, että pankkitunnuksia ei koskaan luovuPuh. 029-566 0430
teta kenellekään!
Virastosähköposti:
Taloudellista apua on tarjolla useilla tahoilla, viranvarsinais-suomi.velkaneuvonta@oikeus.fi
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Seksuaalisuuden merkitys ikäihmisen hyvinvointiin
Aihe tuntui aluksi oudolta tämän ikäiselle yksin elävälle. Saapuessani kokoushuoneeseen oli ilo jo ylimmillään, kuului naurua ja laulua. Kaikki läsnäolleet olivat aktiivisesti
mukana keskustelussa. Aiheesta kun ei yleensä ole tapana puhua vieraiden kanssa, nyt
asenne olikin toisin.
Kristiina Toivonen piti meille luentoa aiheesta. Hän on opiskellut seksuaalineuvojaksi Sexponissa, ja ollut
aikaisemmin erilaisissa tehtävissä. Vuonna 2014 hän valmistui kulttuurituottajaksi AMK:sta. Vuodet 20152018 hän asui Berliinissä ja muutti sieltä Helsingin kautta takaisin Turkuun v.2020. Hän toimii vapaaehtoisena Vanhustuessa ja tyttöjen talossa.
Seksuaalisuus on meissä ihmisolennoissa lapsesta lukien koko elinajan elämän loppuun asti, mutta jokaisella omanlaisensa, ja ilmenee hyvin monenlaisena. Seksuaalisuus kuuluukin kaikille iästä tai kansallisuudesta, sukupuolivammasta tai psyykkisistä syistä riippumatta. Oikeus ilmaista seksuaalisuuttaan ja tulla
suojelluksi sisältyy seksuaalioikeus julistukseen, jossa sanotaan, että on oikeus itsemääräämisoikeuteen,
seksuaaliseen mielihyvään, oikeus pyrkiä tyydyttävään seksielämään joko yksin tai yhdessä ja halutessaan
olla ilmaisematta seksuaalisuuttaan. Oikeus oman seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen ilmaisemiseen. Oikeus seksuaalisten tunteiden ilmaisemiseen, seksuaalisuutta koskevaan opetukseen, neuvontaan
ja terveyspalveluihin. On lupa nauttia mielikuvista, fantasioista, mielihyvän tunteista, kosketuksesta omasta tai toisten sekä läheisyydestä ja intiimiydestä.
Ikääntyessä haasteiksi tulevat elimistömme toimintojen hidastuminen mm: hormonaalitasojen vaihtelut,
kohonnut verenpaine, sydän- ja verisuonitaudit, verenkiertohäiriöt, muistisairaudet, diabetes, masennus,
erektiohäiriöt ja limakalvojen kuivuus tai erilaiset vammat. Seksisuhteen toimimattomuuteen tai ilmeneviin ongelmiin kannattaa pyytää neuvoa terveyden huollon ammattilaisilta ja seksuaalineuvojilta. Voi varata ajan seksuaaliterapeutilta, jossa voi avoimesti puhua omista haluistaan ja mieltymyksistään. Nautintoa
voi lisätä seksikaupoissa myytävillä apuvälineillä, joissa on myös asiakasneuvontaa.
Intiimi seksisuhde tuottaa aivoissa mielihyvä hormoneja mm. oksitosiiniä joka aktivoi onnellisuusmielialaa. Tärkeää hyvinvoinnin kannalta ovat myös terveet elämäntavat, riittävä liikunta, terveellinen ravinto,
hyvä unen laatu, positiivinen elämänasenne. Parisuhteessa on hyvä keskustella avoimesti, mikä kummallekin tuo eniten mielihyvää ja mikä synnyttää seksuaalisen tarpeen, mikä saa kiihottumaan. Seksuaalisuuden
kokemiseen kuuluu itseilmaisu, ihailu, ihastuminen, jännitys, kosketus, läheisyys, seksin monipuolinen tekeminen ja nautinto. Seksuaalisuuden kokemiselle ei ole yläikärajaa.
Teksti: Terttu Raitanen
Tiedotusryhmä

Tiedoksi

Turun kaupunginkirjasto järjestää Turun
pääkirjaston Studiossa 4.1.2022 klo 17-18.30
tapahtuman Mitä sote-uudistus tarkoittaa?
Keskustelutilaisuus aluevaaleista ja elämästä hyvinvointialueilla. Paikan päälle tulevilta
tarkistetaan koronapassi.
Tarkoituksena on keskustella soteuudistuksesta ja tulevista aluevaaleista. Keskustelijoiksi on kutsuttu Turun hyvinvoinnin
apulaispormestari Elina Rantanen, Turun
järjestämisjohtaja Antti Parpo sekä Varsinais
-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon ja
päivystyksen tulosaluejohtaja Sirpa Rantanen. Keskustelua moderoi Jenni Karimäki
Helsingin yliopistosta. Tapahtumaa on mahdollista seurata myös etänä Turun kaupunginkirjaston Facebook Livessä.

Turun kaupungin vanhusneuvosto järjestää webinaariin Tuleva hyvinvointialue – mistä aluevaaleissa on
kyse? 12.1.2022 klo 13.00 – 15.00.. Ilmoittautuminen
osallistumislinkin saamiseksi 10.1.2022 mennessä tiina.m.makinen@turku.fi.
Moderaattorina toimii Riitta Monto, mediaasiantuntija (Media- ja viestintätoimisto Dicto) ja työelämäprofessori (Turun yliopisto).
Tilaisuuteen kutsuttaville aluevaaliehdokkaille on
mahdollista esittää kysymyksiä ennakkoon 3.1.2022
mennessä riitta.monto@dicto.fi.
13.00 Tilaisuuden avaus, Marjut Aalto, pj
13.05 Aluevaaliehdokkaiden paneelikeskustelu
14.35 Ehdokkaat vastaavat osallistujien kysymyksiin
15.00 Päätössanat, vpj Jouko Laakso
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Hyvinvointikirjeet
Olenkin onnetarten suosiossa, yllättävää, sillä yleensä ei arpaonni ole kohdalleni osunut! Postilaatikostani nimittäin löysin Turun kaupungin Hyvinvointikirjeen 1/2021. Se oli ensimmäinen osa kirjeiden ja
ohjeiden sarjaa, jotka oli koottu terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä aihealueista sisältäen asiaa
mm. liikkumisesta, unesta ja terveyttä edistävästä
syömisestä. Kirjeillä haluttiin myös tukea turkulaisten hyvinvointia koronaepidemiasta johtuvan poikkeustilan aikana. Kirjeiden vastaanottajat on valittu
sattumanvaraisesti 65-70-vuotiaista turkulaisista
miehistä ja naisista. Minä olin siis yksi noista onnekkaista 200 valitusta! Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimi
ovat näiden kirjeiden toimeenpanijoina.

Seuraava kirje keskittyi mielen
hyvinvointiin. Kysyttiin suoraan
Miltä Sinusta tuntuu? Tunteisiinsa on hyvä tutustua ja omaa mieltä kannattaa
huolta ja helliä vaikka keskittymällä myönteisiin asioihin ympärilläsi.
Sitten olikin tietopuolisempaa asiaa, eli miten tunnistaa oikean tiedon varsinkin nykyisten valeuutisten ja disinformaation aikana. ”Pysähdy hetkeksi,
harkitse, tarkista ja selvennä” ovat ytimekkäät ohjeet, kun törmää mm. terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvään tietoon. Meidän on niin helppo uskoa sellaiseen tietoon, joka vahvistaa omia käsityksiämme
ja taas vastustaa sellaista tietoa, joka on omia käsityksiämme vastaan.

Ensimmäinen kirje sisälsi tietoa mm. Senioripysäkistä, joka tarjoaa määräaikaista ryhmä- ja yksilömuotoista tukea esimerkiksi suuren elämänmuutoksen
kokeneelle. OmaKirjaston tarjonta yllätti minut monipuolisuudellaan. Suorina tai tallennettuina lähetyksinä voi seurata mm. filharmonisen orkesterin
konsertteja, liikuntavideoita, jumalanpalveluksia ja
voi katsella museokeskuksen vanhoja valokuvia tai
vierailla vaikka Apeekkimuseossa. Toinen kirje keskittyi liikunnan merkitykseen terveyteen ja toimintakykyyn ja liitteenä oli Tule tietokeskuksen kuvallisia
harjoitteita sekä luettelo kaupungin liikuntapaikoista.

Kahdeksas kirje käsitteli lääkkeitä ja niiden käyttöä.
Esimerkiksi Paavo Nurmi-keskuksen esite käsittelee
liikuntaa ja lääkkeitä. Lääkkeet pitävät yllä toimintakykyä, mutta myös liike on lääkettä. Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet voivat aiheuttaa huimausta ja tasapainohäiriöitä, ja on hyvä ottaa puheeksi
lääkärin kanssa yleensäkin lääkkeiden vaikutus liikuntasuorituksiin.
Viimeisin kirje käsittelee kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tärkeä kysymys kuuluu Miten puhut itsellesi? Tunnistatko negatiiviset tunteesi ja ajatuksesi?
Voisitko ajatella toisin? Pieni vihkonen on mukana
otsikkona TUNNISTA VAHVUUKSIASI. Valitse ainakin
5 vahvuutta, jotka tunnistat itsessäsi ja käytä niitä,
sillä se on palkitsevaa. Se antaa elämäniloa ja vahvistaa mielen hyvinvointia. Samalla, kun pysähdyt
omien vahvuuksiesi ääreen, etsi ja löydä vahvuuksia
myös muista ja kerro se heille. Saat siitä hyvän mielen ja ehkä itsekin osaat paremmin ottaa vastaan
positiivista palautetta itsestäsi. Jokainen voi löytää
uudessa tilanteessa itsestään vahvuuksia, joista emme aiemmin olleet tietoisia ja yllätämme näin itsemme. Luonteenvahvuuksien tunnistaminen, käyttäminen ja kehittäminen vahvistavat mielen hyvinvointia.

Seuraava kirje keskittyi unen laatuun ja määrään ja
monta hyvää neuvoa unen parantamiseksi oli lueteltuna. Ellei unenhuolto kotikonstein onnistu, liitteenä
oli myös eri instansseja, joihin voi ottaa yhteyttä
esim. www.uniliitto.fi/auta-unta ja
www.mielenterveystalo.fi/unettomuudenomahoito.
Neljäs kirje sisälsi perusteellisen tiedon ravitsemuksesta. Tutut ohjeet kasviksista, marjoista ja hyvistä
rasvoista olivat tietysti esillä. Liitteenä oli myös seikkaperäiset ohjeet mm. ikäihmisten proteiinintarpeesta ja miten ravinnon nautitut grammamäärät
tulevat oikein lasketuksi.
Viides osio sisälsi tärkeää tietoa tasapainosta eli
miten sitä voi testata ja kehittää ja mukana oli Vanhustuen esite kuntoilukummitoiminnasta. UKKinstituutin esite kymmenen keinoa kaatumisen ehkäisyyn oli havainnollinen. Ei tule heti ajatelleeksi,
että myös syömisellä, d-vitamiinilla, alkoholin käytöllä ja lääkityksellä on suuri vaikutus pystyssä pysymiseen. Vaikka itsestään selvältähän se näin kirjoitettuna tuntuu.

Esitteet on nyt luettu ja muovikalvoon kerättynä. En
laita niitä kuitenkaan kaapin perälle, vaan pidän ne
käden ulottuvilla kirjoituspöydällä. Varmaan jossain
vaiheessa tule niihin palattua, kun on tarpeen muistuttaa mieleen jokin hyvä neuvo.
Teksti: Maarit Rintala
Tiedotusryhmä
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Vanhusneuvosto - vaikuttamiskanava iäkkäiden asemaan ja
palveluihin liittyvissä asioissa
Tervehdys Turun vanhusneuvostolta! Turun kaupunginhallitus asetti 27.9.2021 kokouksessaan uuden
vanhusneuvoston kaudelle 2021-2023. Vanhusneuvostossa on 8 järjestöjäsentä ja 7 luottamushenkilöjäsentä eli kokoonpano on yhteensä 15 henkilöä.
Vanhusneuvoston puheenjohtajuus vuorottelee
kausittain luottamushenkilöedustajan ja järjestöedustajan välillä. Tämän uuden kauden puheenjohtaja valittiin järjestöstä ja minulla on ilo ja kunnia
siinä ominaisuudessa nyt teille tervehdystä kirjoittaa.

eteenpäin.
• Tehdä vanhusneuvostoa tunnetuksi turkulaisille
ikäihmisille mediassa ja eri tilaisuuksissa

Näiden edellä mainittujen tehtävien ja tavoitteiden
pohjalta vanhusneuvosto laatii vuodelle 2022 toimintasuunnitelman ja vuosikellon, jotka ovat luettavissa vanhusneuvoston nettisivulla alkuvuodesta.
Myös muusta vanhusneuvoston toiminnasta, suunnitelmista, tiedotettavista asioista sekä esityslistat ja
pöytäkirjat voi lukea kaupungin nettisivulta
osoitteesta turku.fi/paatoksenteko/vanhusneuvosto
Vanhusneuvosten toiminnasta säädetään kuntalain Nettisivulta löytyvät myös jäsenten ja sihteerin yh27 §:ssä, jossa määritellään vanhuspalveluin mukai- teystiedot. Päivitetyn paperiesitteen saamme toinen vanhusneuvoston tehtävä. Keskeisiä tehtäviä ja vottavasti jaettavaksemme alkuvuodesta.
tavoitteita ovat:
• Osallistua ja vaikuttaa kaupungin eri toimialojen Meille vanhusneuvoston jäsenille on tärkeää kuulla
suunnitteluun ja valmisteluun asioissa, joilla on
turkulaisia ikäihmisiä ja tätä pyrimme toteuttamaan
merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,
järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja yleisötapahtuterveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumi- mia sekä olemme tavattavissa joka kuukauden toisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista
nen tiistai klo 13.00-14.00 Naantalin Aurinkoisen
suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvit- Kauppiaskadun kahvilassa. Lisäksi ensi vuonna on
semien palvelujen kannalta.
tarkoitus tehdä Liikkuvan Resurssikeskuksen kanssa
• Osallistua vanhuspalvelulain edellyttämän suun- yhteinen kiertue vierailemalla kaikilla kaupungin
nitelman laatimiseen ja palvelujen arviointiin
suuralueilla.
yhteistyössä kaupungin virkamiesten kanssa.
• Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausunto- Toivon koko vanhusneuvoston puolesta teille oikein
ja vanhuksia ja ikääntyviä kaupunkilaisia koskehyvää loppuvuotta ja toivottavasti tapaamme ensi
vissa asioissa sekä tuoda ikäihmisten näkökulma vuoden puolella ikäihmisten asioiden parissa.
kaupungin päätöksentekoon.
• Edistää viranomaisten, vanhusväestön sekä heitä
Ystävällisin terveisin,
edustavien järjestöjen ja julkisten yhteisöjen yhMarjut Aalto
teistoimintaa kaupungissa.
Turun kaupungin vanhusneu• Seurata vanhuspalvelujen tuottajien toimintaa ja
voston puheenjohtaja
laatua sekä ehdottaa parannuksia tarvittaessa.
Varsinais-Suomen Muisti• Pitää yhteyttä eläkeläis- ja vanhusjärjestöihin ja
yhdistys ry
tiedottaa ja viestiä vanhuksia koskevista asioista

Turun vanhusneuvosto 2021-2023
Järjestöjäsenet:
Marjut Aalto (pj), V-S Muistiyhdistys ry
Aira Hellström, Turun kansalliset seniorit ry
Pekka Paatero, Turun Sotaveteraanit ry
Eija Ketola, Turun seudun senioriopettajat ry
Katja Havula, Turun Seudun Omaishoitajat ry
Margita Vainio, Åbo svenska pensionärsklubb r.f.
Kaj-Olof Engblom, Eläkeliiton Turun yhdistys ry
Rauni Niinimäki, Turun Seudun Vanhustuki ry

Luottamushenkilöjäsenenet:
Jouko Laakso (varapj)
Johanna Pohjonen
Ilari Luojola
Ulla-Maija Vierimaa
Outi Kivinen
Tapio Lahti
Merja Hakanen
Lisäksi jokaiselle jäsenelle on nimetty varahenkilöt.
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Aluevaaleissa äänestetään myös ikäihmisten palveluista
Vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista eivät päätä enää kunnat,
vaan perustettavat hyvinvointialueet, joiden ensimmäiset valtuustot aloittavat
työnsä maaliskuussa 2022. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuusto päättää
jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä koko Varsinais-Suomessa.
Valtuuston valta vaikuttaa kaikkiin ja kaikenikäisiin varsinaissuomalaisiin: se valitsee toimivan hallituksen, muut toimielimet ja johdon sekä päättää strategiasta,
palvelujen kehittämisestä ja talouden painopisteistä. Siksi kaikenikäisten äänioikeutettujen kannattaa äänestää aluevaaleissa – vain sillä tavalla demokratia toteutuu hyvinvointialueilla.
Ikäihmisiä koskee moni tulevien hyvinvointialuevaltuustojen esityslistoilla oleva päätös. Usein ikä tuo mukanaan lisääntyvän tarpeen terveydenhoidon palveluihin. Koko sote-uudistuksen yksi lähtökohta on ollut
hoitoon pääsyn parantuminen, kun perusterveydenhoitoa ja erikoissairaanhoitoa järjestää sama taho. Tällä hetkellä perusterveydenhoito toimii Turussa heikosti paitsi koronan vuoksi, myös siksi, että hoito on
Varsinais-Suomessa melko erikoissairaanhoitopainotteista eikä perusterveydenhoitoon ole panostettu
riittävästi. Terveydenhoito on hyvinvointialueella kyettävä järjestämään niin, että nopea pääsy hoitoon ja
hoidon hyvä jatkuvuus toteutuvat.
Hyvinvointialueella päätetään myös vanhusten palveluista: kotiin vietävistä palveluista, asumisesta, kuljetuksista ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä muin tavoin. Palvelun laatu, työntekijöiden työhyvinvointi, kilpailutusten kriteerit, laadunvalvonta, ikäihmisten osallisuus palvelujen kehittämisessä, kehittäminen yleensäkin
ja yhteistyö kuntien hyvinvointityön kanssa ovat asioita, joista hyvinvointialueilla linjataan.
Ei siis ole yhdentekevää, minkälaisia päättäjiä hyvinvointialueella on päättämässä: edessä ovat merkittävät
hyvinvointialueen rakentamisen vuodet, joiden aikana päätetään asioista, jotka vaikuttavat myös ikäihmisten terveyteen, asumiseen ja hyvinvointiin.
Ilmassa on ollut epäilyksiä siitä, että tammikuiset aluevaalit eivät kiinnostaisi kansalaisia. On ymmärrettävää, että uudet rakenteet ja vaalit hämmentävät, mutta toivottavasti mahdollisimman moni rientää uurnille – päätämmehän silloin maailman tärkeimmistä palveluista. Päätämme terveydestä, hoivasta ja avusta.
Päätämme siitä, että elämän ensimmäiset ja viimeiset vuodet, jolloin tarvitsemme usein eniten tukea, olisivat mahdollisimman hyviä. Päätämme varsinaissuomalaisten hyvinvoinnista.
Elina Rantanen
Hyvinvoinnin apulais-pormestari
Turku

Tietoa aluevaaleista ja hyvinvointialueen tehtävistä
Kysyimme marraskuussa ikäihmisiltä, mistä aluevaaleihin liittyvistä
asioista he tarvitsivat lisää tietoa.
Vastausten perusteella eniten tietoa koettiin tarvitsevan siitä, kuka
vaalien jälkeen päättää terveys- tai
sosiaalipalvelujen (kuten kotihoito, kuljetuspalvelut, omaishoidon
tuki) järjestämisestä.

Tule kuulemaan maanantaina
10.1. kello 10 yhdistyksen toimistolle tai osallistu etänä, kun kansanedustaja Aki Lindén tulee kertomaan aluevaaleista ja siihen valittavien valtuuston jäsenten tehtävistä.

Noudatamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumisohjeita. Ajantasaiset tiedot toimistolta.
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Kuka on yksinäinen?
Vain kukin itse voi sanoa, onko hän yksinäinen vai
ei. Jokaisen kokemus on yksilöllinen, sen syyt ja ilmenemismuodot ovat erilaisia. Yhteistä yksinäisille
on, että yksinäisyyden tunne on ahdistava, se on
yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. On eri asia olla yksin, kuin yksinäinen.

oihin ja mielihyvää tuottavat asiat jäävät huomioimatta. Tästä syntyy helposti kierre, jossa yksinäinen
karttaa sosiaalisia tilanteita, koska ne tuntuvat raskailta. Jokainen ihminen tarvitsee toisia ihmisiä elämäänsä.

Yksinäisyys on aina haitallista. Yksinäisyys voi ilmetä
myös kaipauksen, surun ja
levottomuuden tunteina tai
kokemuksina rauhasta ja
vapaudesta. Vaikka yksinäisyys aiheuttaa alakuloa sekä
psyykkistä ja fyysistä pahoinvointia, se on selvästi eri
asia kuin masennus ja sairaudet. Huomioitava kuitenkin on, että yksinäisyys ohjaa ihmisen huomion negatiivisiin kokemuksiin ja saa ne kestämään positiivisia tunteita pidempään. Yksinäisyys lisää stressiä,
heikentää unen laatua ja nostaa kortisolitasoja. On
jopa sanottu, että yksinäisyys on kuin polttaisit 15
tupakkaa päivässä!
Kolme harhaluuloa yksinäisyydestä:
1. Harva kokee yksinäisyyttä
Totuus on, että yksinäisyyttä voi kokea kuka ja minkä ikäinen tahansa. Se näkyy harvoin päällepäin.
Jopa joka viides suomalainen kokee ajoittain yksinäisyyttä ja jopa joka kymmenes jatkuvasti.

3. Yksinäisyydestä ei saa puhua
Totuus on, että yksinäisyydestä ei puhuta tarpeeksi.
Tarvitaan yhä enemmän keskustelua yksinäisyydestä ja sen vaikutuksista, jotta ihmiset näkevät, etteivät ole tunteensa kanssa yksin. Ymmärtämällä paremmin yksinäisyyden tunnetta, voi löytää keinoja
muuttaa käyttäytymistä ja elämää toivomaansa
suuntaan.
Usein helpottaa jo se, että ikävän asian tunnistaa ja
sen saa sanottua ääneen. Se on ensimmäinen askel
ratkaisujen löytymiseen. Vertaistuki on tässä tärkeä
mahdollisuus. Vertaiskokemusten avulla pääsee
pohtimaan käsityksiä itsestä ja muista. Yhdistyksen
vertaistukiryhmissä osallistujat jakavat kokemuksiaan samoja asioita kohdanneiden kanssa sekä saavat heiltä tietoa, jota voivat omassa elämässä hyödyntää.
Muistathan myös yhdistyksemme muut ryhmät!
Meiltä löydät luentoja, käden taitoja, keskusteluryhmiä, tietovisailua, bingoa ym. Ym. Kävijät ovat kertoneet, että mukaan on helppo tulla ja jokainen kävijä
tuntee itsensä tervetulleeksi.
Yhdessä on mukavaa! Älä jää yksin!

Pulmat

2. Yksinäisyydestä ei ole haittaa
Totuus on, että jos ihminen on ollut pitkään yksinäinen, hän alkaa ajatella itsessään olevan jotain vikaa.
Silloin kynnys muiden luokse hakeutumiseen kasvaa. Yksinäinen kiinnittää huomiota negatiivisiin asi-

Teksti: Katri Korvela
yksinäisten vertaisryhmätoiminnan
koordinaattori

1. Suuton ja kieletön puhelee, korvaton kuulee. Kaikki maailman kielet hallitsee ja nopeasti vastaa.
2. Paljon hampaita, muttei syö mitään.
3. Kruunu päässä, kaulus kaulassa, ei ole pappi ei kuningas.
4. Elää maailman alusta maailman loppuun asti, muttei koskaan viittä täyttä viikkoa.
5. Äijä kiipeää kalliolle kirjavat housut jalassa.
6. Yksi käsivarsi, sata sormea, tuhat kynttä.
7. Tulet, antaa kättä – lähdet, antaa kättä.
8. Kolmasti päivässä päälleen pukee, enimmät ajat alasti seisoo.
9. Herrain herkku, kuningasten ruoka, ei syö siat, koirat eivät koske.
10. Ympäri kun käydään, niin yhteen päästään.
Ratkaisut sivulla 25.
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Tyyne ja Anne — 10 vuotta ystävyyttä
Kun vanhemmat heinäkuussa
1928 ahkeroivat peltotöissä, lypsivät lehmiä navetassa tai tekivät
400 vihtaparia kaupunginsairaalan saunaan, hoiti 7-vuotias Tyyne kotona pienempiä sisaruksia
ja keitti töitä tekeville pannukahvit puuhellalla.

Vanhustuen tukiystävätoimintaan Tyyne
on tullut mukaan 88-vuotiaana vuonna
2009, jolloin hän sai kauttamme ensimmäisen vapaaehtoisen ystävän juttu- ja
ulkoiluseuraksi. Ystävyys Annen kanssa
alkoi loppuvuodesta 2011 edellisen ystävän lopetettua toiminnassa.

Tyynen varhaisimmat muistot lapsuudesta Vahdolla
liittyvät vastuuseen ja työtehtäviin, joita maaseudulla riitti nuoresta iästä huolimatta. Tyyne oli ahkera ja
reipas, vaikka välillä työt tuntuivat lapsesta raskailta. Sisulla ja ahkeruudella Tyyne selvisi myös ikävästä kaatumisesta Tortinmäen kansakoulun portaissa
sekä vuoden mittaisesta jaksosta Naantalin Kalevanniemen lastenparantolassa. Kaatumisen seurauksena loukkaantunut polvi kiukuttelee ajoittain vielä
tänäkin päivänä, mutta se ei ole Tyyneä lannistanut.
Liikunta on kuulunut aina Tyynen elämään. Nuorena
Tyyne mm. hiihti, pyöräili ja kävi lavatansseissa lähipitäjiä myöten. Aktiivinen elämäntapa lieneekin pitkän iän salaisuus? Tyyneltä kun asiaa kysyy, on vastaus selvä: “no se on se jumppa!” Tyyne on jumpannut kotonaan vuosia C-kasetin tahdissa ja vaikka
kasetti on jo kulunut käyttökelvottomaksi, jumppaaminen päivittäin jatkuu edelleen.
Tyyne piti miehensä kanssa elintarvikekauppaa Piikkiössä eläkeikään asti, jonka jälkeen tie toi Turkuun.
Tyyne oli aktiivisena mukana erilaisten kerhojen,
liikunnan ja laivaristeilyjen parissa, joissa hän toimi
myös ryhmänvetäjän roolissa. Harrastukset toimivat
tärkeänä henkireikänä myös silloin, kun Tyynen mies
sairastui ja Tyyne toimi omaishoitajana miehelleen.
Leskeksi Tyyne jäi 73-vuotiaana. Hän asuu edelleen
Turussa ja viihtyy hyvin kodissaan lähellä luontoa.

Annen kanssa kemiat kohtasivat nopeasti ja luottamus syntyi. Tyynestä on mukavaa, kun Anne käy
kylässä. Annelle saa jutella kaikesta mahdollisesta ja
he parantavat yhdessä maailmaa. Anneen voi tukeutua vaikeissakin asioissa ja ystävykset uskaltavat
puhua toisilleen suoraan.
Anne on omien sanojensa mukaan Tyynen arjessa
rinnalla kulkija, hän on mukana avoimin mielin ja
toista kunnioittaen. Mieliala on molemmilla hyvä
tapaamisten ja puhelujen jälkeen. Tyyne kokee tukiystävyyden vähentäneen yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta. Anne on antanut Tyynelle luvan
soittaa tarvittaessa ja korona-aikana he soittelivatkin toisilleen usein. Pääsääntöisesti Tyyne ja Anne
kahvittelevat ja juttelevat Tyynen luona, mutta ovat
myös ulkoilleet ja tehneet retkiä mm. Alppiruusupuistoon. He ovat myös käyneet yhdessä Tukiystävätoiminnan joulujuhlassa.
Pitkän ystävyyden aikana Anne on tullut tutuksi
myös Tyynen läheisille. Heidät on kutsuttu yhdessä
sukujuhliin ja mökkireissuille, joista on muistoina
mukavia valokuvia Tyynen seinällä.
Nyt oli aihetta ottaa taas uusia valokuvia, sillä marraskuussa Tyyne täytti 100 vuotta ja Tyynen ja Annen ystävyys 10 vuotta! Lämpimät onnittelut koko
Vanhustuen puolesta!
Teksti ja kuvat: Laura Tuominen
Tukiystävätoiminnan suunnittelija

Ystävätoimintaa yksinäisille
Vapaaehtoisystävän voi kauttamme saada yksinäinen 70 vuotta täyttänyt yksin asuja.

Vapaaehtoiseksi ystäväksi voi ryhtyä osallistumalla
Ystävän peruskurssille.

Vapaaehtoiset eivät tee ammattilaisille kuuluvia tehtäviä ja he toimivat tavallisen ihmisen tiedoin ja taidon, joten toimintaan emme voi ottaa henkilöitä
jotka tarvitsevat ammattilaisen apua muisti-,
päihde- tai mielenterveyssyistä.

LISÄTIETOJA: puh. 045 613 8839
ww.vanhustuki.fi.
Toiminta on maksutonta eikä
velvoita yhdistyksen jäsenyyttä.
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Yhdistyksen Elämänkertapiirissä tutustutaan elämäntarinoihin ja hahmotellaan omien tarinoiden
kirjoittamista. Tämä kirjoitus on yhden ryhmään osallistuneen kirjoittama kertomus.
Elämänkertapiiri on kaikille avoin ryhmä ja mukaan voi tulla niillä kerroilla kuin itselle sopii.

Toisenlainen joulu
On 23.12. Kuljemme hiljalleen myötätuulessa kohti
Barbadosta. Maailma ympärillämme on selvästi
muuttunut: vesi on haalean sinertävää -ei tummaa
amiraalia niin kuin se oli kilometrien syvyisenä, lintuja näkyy yhä enemmän ja delfiinit pyörivät veneen
ympärillä. Kuinka vaaleita ne ovatkaan, kun vertaa
niitä Atlantin toisella puolella oleviin sukulaisiinsa.
Maata ei edelleenkään näy. Yö laskeutuu ja vartiovuoroillamme jatkamme tähtitaivaan ihastelua. Läntinen taivaanranta on vaaleampi kuin aiempina öinä
ja kertoo maan läheisyydestä. Barbados on matala
saari, joten kun se viimein alkaa näkyä, olemme jo
aika lähellä. On kaivettava esiin merikartta ja tutkittava riuttojen sijainti ja reitti pääkaupunki Bridgetownin satamaan.

ma-altaan puolelta toiselle ja vaikeuttavat veneen
kiinnittämistä. Onneksi takana oli kaikenlaisia satamia ja yhteistyöllä homma hoitui. Satamafiskaalien
toimisto löytyi helposti ja maahantulopapereita täytetiin jälleen runsaasti. Olimme viimein luvallisesti
maassa ja valmiina tutkimusmatkoille.
Ihan ensimmäiseksi piti saada tuoretta ruokaa. Oli
jouluaatto. Kauppojen aukiolosta ei ollut mitään
tietoa, joten pikaisesti vain liikkeelle. Löysin torin,
joka oli sulkeutumassa, mutta onnistuin saamaan
appelsiineja ja vihreitä banaaneja. Läheltä löytyi
myös pieni kauppa, josta sain leipää, juustoa, pakasteita ja olutta. Ostin myös joulukoristeita ja suklaisen joulupukin, jotta saisimme tunnelmaa veneelle.
Onneksi Karibian dollareita oli jo etukäteen hankittu, jotta oli valuuttaa, jolla maksaa.
Lämpötila pyöri siinä 25-27 asteen kieppeillä. Siihen
olemme jo tottuneet, joten tuntui tosi hyvältä.

Kuva: Pixabay

Takana on 26 päivää, jolloin ainoita kiintopisteitä
ovat olleet pilvet ja aallot. Laivoja tai veneitä ei pahemmin Kanarian saarilta lähdön jälkeen ole näkynyt.

Kun ostokset oli tehty, palasin veneelle ja korkkasimme oluet. Olimme huojentuneita, sillä matka oli
mennyt hyvin ja olimme päässeet ensimmäiseen
etappiimme.
Oluiden jälkeen siirsimme veneen ankkuriin muiden
matkaveneilijoiden joukkoon. Veneen keulan edessä
oli valkoinen hiekkaranta, palmuja ja kirjava rykelmä
erikokoisia – ja näköisiä rakennuksia. Sitä ei kuitenkaan nyt katseltu, vaan hypättiin uimaan. Vesi oli
saman lämpöistä kuin ilmakin ja kirkkaan turkoosia.
Kissa istui keulakannella ja ihmetteli, kun vene ei
keinunut ja väki pomppi miten sattuu. Ehkä se mietti
sitä, milloin se saisi laatikkoonsa sanomalehtisilpun
sijaan kunnollista ruopsuteltavaa.

On joulukuun 24 päivä vuonna 1995. Olemme selvinneet Atlantin ylityksestä ilman ongelmia. Kokemus on ollut mahtava – voisi oikeastaan sanoa käsittämätön, sillä päivät lipuivat toistensa kaltaisina,
mutta missään vaiheessa ei aika tuntunut pitkältä.
Täällä hyörinän keskellä on vaikea ymmärtää, että
veneen kannella saattoi istuskella tuntitolkulla vain
katsellen – ei mitään – tyhjyyttä, tuntea veneen kei- Kaupasta ostettu vihreä köynnös ripustettiin isopurnunta ja antaa ajan kulua.
jeen alle liehumaan vienossa tuulessa. Suklaapukki
tosin alkoi sulaa ja se piti laittaa lasiin, että pysyisi
Pientä tuskaa tuotti tuoreen ruuan puute. Iänikuisen pystyssä. Ateria ei ollut kovin kaksinen, mutta ympäpurkki- ja kuivaruuan syönti oli vain toimenpide,
röivä maailma korvasi sen puutteen. Karibian aurinjoka piti tehdä – ilman minkäänlaista makunautinko teki laskuaan ja hupsahdime pimeään ja lämpitoa. Olut tai viini olisi maistunut, mutta ne oli juotu mään iltaan. Ruuan jälkeen ei matkalaisten silmät
jo ajat sitten.
enää pysyneet auki ja uudet seikkailut saivat
odottaa aamuun.
Bridgetownin satamaan tulimme ennen puolta päiTeksti: Pirjo Solin
vää. Satama on aika laaja ja mainingit vellovat sataelämäkertapiiriläinen
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Tarinani
Kuten useimmat tämän lehden lukijoista tietävät
järjestää Turun Seudun Vanhustuki monenmoista
ohjelmaa ja aktiviteettia ikäihmisille. Tällainen toiminta on yksi keino vähentää monen tuntemaa yksinäisyyttä ja samalla on mahdollisuus oppia uusia
taitoja ja tutustua samanikäisiin osallistujiin. Valikoimaa on monipuolisesti tarjolla, kuten käsityötä, tuolijumppaa, tietovisaa, pelikerhoa, elämänkertapiiriä
ja bingoa. Tuosta bingon pelaamisesta tämä seuraava elämäntarina saikin tavallaan alkunsa. Sitähän
pelataan joka toinen maanantai ja sain kuulla sen
iäkkäimmästä osallistujasta, jo 90 vuoden ikään ehtineestä Leilasta.

listua, sillä puoliso löytyi nuorena ja ensimmäinen
yhteinen asumus löytyi Sappeen kylästä. Asuntona
oli alkeellinen mökki ilman kummempia mukavuuksia, mutta ympäröivä luonto oli kaunis ja nuoripari
totutteli yhteiselämään onnellisena. Vuoden kuluttua matka jatkui sitten Hämeenlinnan kautta
Forssan Finlaysonin tehtaille, jossa kummatkin tekivät pitkän työuran. Se oli aikoinaan Pohjoismaiden
suurin kutoma. Työt alkoivat jo kello seitsemän ja
päällimmäisenä muistuu mieleen halleissa vallinnut
kova melu.

Työvuosien jälkeen pariskunta palasi Turkuun asumaan Leilan lapsuuden kotiin. Koti huokuukin menLeila asuu aivan Turun
neen ajan tunnelmaa monine tauluineen ja komeine
keskustassa Humaliston- huonekaluineen. Viherkasvien runsaus paljastaa
ja Yliopistonkadun kulemännän varsinaiseksi viherpeukaloksi. Yhteisiä
massa, yhdessä kaupungin vuosia avioparille kertyi kaiken kaikkiaan 56 vuotta.
kauneimmassa talossa
Turun vuosina oli vihdoin aikaa harrastaa ja seurusvoisi hyvin sanoa. Talo on tella ystävien kanssa.
valmistunut vuonna 1911
ja Leilallakin on pitkä yhteinen historia sen kanssa.
Leskeyttä on nyt takana 15 vuotta ja lähes päivittäin
Hän on nimittäin aikoinaan muuttanut siihen viisitulee muisteltua edesmennyttä puolisoa. Muutenkin
vuotiaana vanhempiensa kanssa. Lapsuus ja nuokaikki ystävät ovat jo kuolleet ja elämä tuntuu perin
ruus tuli asuttua siis tuossa, onneksi purkamiselta
yksinäiseltä. Vanhaksi elämisen haittapuolia nämä
säästyneeltä, talossa. Tosin on talolla ja samalla Lei- ovat ja lisäksi tietysti kaikki krempat ja sairaudet
lallakin ollut kohtalokkaat hetkensä, kun Neuvosto- hidastavat jo tahtia ja osallistumista harrastuksiin.
liiton pommit osuivat talon kulmassa olevaan torniin Tytär kyllä soittaa päivittäin ja siivooja käy parin viija räjähdys rikkoi kaikki ikkunat talossa sekä aiheutti kon välein. Lähellä on onneksi muutama ruokakaupmuutenkin paljon tuhoa. Leila oli juuri pommituksen pa, missä voi käydä avustajan kanssa ja joskus yksintapahtuessa ollut lähdössä ulos ja vain sattuma pe- kin.
lasti hänet, sillä ilmahälytys oli tullut liian myöhään.
Koko talo joutui evakkoon taloon osuneiden paloMatka Vanhustukeen on jo useamman korttelin pipommien takia. Mutta nuorena sitä ei niin osannut tuinen ja se on siinä äärirajoilla jaksamisen kanssa.
pelätä.
Bingoa on kyllä niin mukavaa pelata, että se on vielä
toistaiseksi saanut Leilan sinnittelemään . Ja välillä
Kansakoulun jälkeen suuntautuivat askeleet ensin
voi ottaa taksinkin, kun on tuohon ikään jo ehtinyt.
Turun Suomalaiseen yhteiskouluun ja sen jälkeen
Muuten päivät kuluvat lähinnä televisiota katsoen.
Kauppaopistoon Aurakadulle. Välillä jouduttiin evak- Ajan tasalla on kuitenkin hyvä pysyä ja siksi uutisia
koon keskustan koulusta sataman lähelle Pakkarin- on seurattava. Myös elokuvia tulee toisinaan katkadulle iltavuoroon. Siitäkin pitkästä koulumatkasta sottua ja aivoja täytyy vähän aktivoida pasianssia
on tavallaan hyvät muistot, kun raitiovaunulla oli
pelatessa. Eikä tuossa pöydällä oleva kannettava
mukava porukalla matkustaa mennen tullen. Perä- tietokonekaan näytä pölyttyneeltä.
vaunu heittelehti kurveissa ja pyrkimyksenä oli pysyä pystyssä kiinni pitämättä.
Vaikka yksinäisyys ja ikä painavat joskus aivan liikaakin, löytyy Leilasta kuitenkin vielä tuo aktiivisempiLähellä olivat elokuvateatterit Olympia, Bio Bio ja
kin puoli, josta on hyvä ottaa mallia.
Kaleva, ennen vanhaan elokuvissakäynti oli mukavaa ajanvietettä nuorisolle ja vanhemmillekin, ja
Teksti: Maarit Rintala
sota-aikanahan vallitsi tanssikielto. Kovin paljon ei
Kuva: Leilan kotialbumi
Leila ehtinyt kuitenkaan kaupungin huvituksiin osal14
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Ratkaisu sivuilla 25.

Pääsetkö ylös maasta, jos kaadut (osa 2)
Edellisessä lehdessä kysyimme, pääsetkö ylös lattialta, jos satut kaatumaan.
Jos siinä on vaikeutta, miten harjoitella?
Aluksi pitää varmistua siitä, että liikkuvuus nilkoissa riittää maas- Pohjevenytys
ta ylösnousuun. Voit aloittaa venyttämällä pohjetta, samalla li(1)
säät nilkkanivelen liikkuvuutta. Seisten vie toinen jalka taaemmas, pidä kantapää lattiassa kiinni ja varpaat suoraan eteenpäin.
Voit nojata käsillä seinään. Jousta polvesta alaspäin pitäen kantapää edelleen kiinni alustassa (Kuva 1). Tee liike pumpaten 10
kertaa, lopuksi voit jättää venytykseen.
Jotta pystyt ojentautumaan, kannattaa venyttää myös lonkan
Lonkan koukistajien
koukistajia. Voit tehdä tämän istuen sivuttain tuolin reunalla. Vie venytys istuen (2)
ulompi jalka niin taakse, kuin voit, jolloin venytät lonkan koukistajien lihaksia reiden yläosassa (kuva 2).
Tuolista ylösnousulihaksia voit vahvistaa helposti tuolista ylösnousuilla. Aseta tuoli nojaamaan seinään, jotta se pysyy harjoitellessa paikoillaan. Laita kädet ristiin rinnalle ja nouse seisomaan suoraksi. Laskeudu alas istumaan jarruttaen alas
menoa niin, että laskeudut hallitusti ilman vapaata pudotusta. Mitä matalampi tuoli, sitä haastavampi liike on. Toista liikettä
noin 10 kertaa ja tee 3 kierrosta (Kuva 3). Kun tämä alkaa olla
helppoa, voit tehostaa liikettä käyttämällä lisäpainoa,
ota syliin vaikka valurautapannu tai laita selkään reppu, jossa on muutama mehutölkki.
Seuraavaksi voit koittaa tehdä liikkeen 1 jalan versiona. Istuen
tuolilla siirrä toista jalkaa lattialla eteenpäin noin 1,5 jalan
mittaa. Kun nouset tästä ylös, on paino pääosin taaemmalla jalalla. Tämä on tehokas liike ja toistoja kannattaa tehdä vähemmän. Tee 6-7 toistoa kerrallaan ja 3 kierrosta. (Kuva 4)

Tuolista nousut ilman käsiä (3)

Tuolista nousu 1jalka edessä (4)

Harjoituksissa siirtovaikutus on yllättävän pieni, joten jos haluat varmistaa, että pääset lattialta ylös, kannattaa harjoitella juuri
sitä liikettä. Aseta jalat käyntiasentoon. Laskeudu polvista niin
alas, että taaempi polvi osuu kevyesti lattiaan ja nouse tästä takaisin ylös. Toista liike 10 kertaa ja tee 3 kierrosta (Kuva 5). Voit Askelkyykky (5)
aloittaa pitämällä käsillä kevyesti tukea pöydästä tai vaikka
keittiön tasosta. Tehostusta saa taas ottamalla syliin lisäpainoa,
repun tai vaikka lapsenlapsen selkään, tällöin riittää 6-7 toistoa/
kierros.

Hengästyt todennäköisesti harjoitellessasi isoja alaraajojen lihasryhmiä. Siitä ei kannata säikähtää, pidä
kuitenkin riittävän pitkät tauot kierrosten välissä, jotta hengitys tasaantuu. Harjoittelun ei tarvitse olla täysin kivutonta. Jos nivelissä tuntuu kipua harjoitellessa, tee kuitenkin harjoituksia maltilla. Kipu ei saa pahentua toisto toistolta eikä kipu saa jäädä päälle. Terävä tai viiltävä kipu on varoitusmerkki,
jota ei kannata ohittaa. Tällöin kannattaa hakeutua fysioterapeutin vastaanotolle, jotta saat
juuri sinulle sopivat harjoitusohjeet.
Teksti ja kuvat: Iida Aulas
Fysioterapeutti, kuntoilukummitoiminta
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Syyskokousterveiset
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 23.11.2021 Lounatuulet yhteisötalon Pihlajasalissa. Paikalla oli 26 äänivaltaista yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa päätettiin vuoden 2022 jäsenmaksusta, hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin tilintarkastaja ja jäseniä yhdistyksen hallitukseen.
Jäsenmaksusta äänestettiin ja sen tuloksena vuoden
2022 jäsenmaksu on 20 €. Hallituksen puheenjohtajana toimii vuonna 2022 Maarit Kulmala ja jäseninä
Marja Ekblom (uusi), Rainer Grönlund, Seppo Grönlund, Raili Koski, Rauni Niinimäki, Leena Salonen,
Seija Tamminen ja Daniel Telén (uusi). Kiitos hallitustyön päättäneille, Päivi Eskola ja Marja Tuohimaa, toiminnasta yhdistyksen hyväksi.

Digiohjaukset jatkuvat yhteistyössä EKL:n kanssa. On
tärkeä, että digitalisoituvassa yhteiskunnassa jokaisella on mahdollisuus oppia käyttämään näitä välineitä ja palveluita.
Alkuvuodesta yhteistyössä Gery ry:n kanssa järjestämme Voimaa ruuasta –kurssin. Ravitsemuksen
asiantuntijoiden kanssa saadaan vinkkejä tasapainoiseen arkiruokailuun, sillä hyvä ravitsemus tukee
aivoterveyttä, toimintakykyä ja nopeuttaa sairauksista toipumista.

Erilaiset uniongelmat ovat yleisiä ja heikentävät hyvinvointia sekä vaikuttavat negatiivisesti myös toimintakykyyn. Niin akuutti yhtämittaisesta valvomiSyyskokouksessa hallitus palkitsi seuraavat vapaaeh- sesta aiheutuva kuin osittainen kasautuva univaje
toiset:
vaikuttavat haitallisesti aivojen ja muun elimistön
Kunniajäsenyys myönnettiin hallituksessakin toimi- toimintaan. Maaliskuussa järjestämme kuuden koneelle perustajajäsenelle Tarja Kopulle sekä yli 10
koontumiskerran kestävän Unikoulun, jossa lääkvuotta tukiystävinä toimineille Anne Harjunkoskelle keettömillä keinoilla pyritään parantamaan unta.
ja Virpi Toivoselle.
Vuoden vanhusteko myönnettiin elämänkertapiiriä Tärkeä voimavaramme on noin 200 vapaaehtoishybridinä ohjaajalle, aktiiviselle käsityökerholaiselle tamme. Heille tarjoamme koulutusta, virkistystä ja
”Hippojen ja pupujen äidille” Raili Koskelle sekä pi- vertaistapaamisia. Suunnitteilla on mm. ensiaputaihatuolijumppaa ohjanneelle Anneli Virralle ja häntä tojen kertausta ja picnikristely.
säestäneelle Teuvo Virtaselle.
STEAn avustuksista olemme jo saaneet ennakkopääPääosin toimintaa on tarkoitus jatkaa vuoden 2021 tökset. Nämä avustukset mahdollistavat tukiystävä-,
kaltaisena eli toimintaa järjestetään joka arkipäivä: kuntoilukummi- ja yksinäisten vertaisryhmätoiminryhmiä, kursseja, viihdetilaisuuksia, tietoiskuja ja
taa toteutuksen suunnitellusti. Suurimman summan
luentoja sekä kuntoilukummi-, ystävä– ja yksinäisten avoimen toiminnan mahdollistamiseksi olemme
vertaistoimintaa. Toimintasuunnitelma on kokonai- anoneet Turun kaupungilta, jonka avustuspäätöstä
suudessaan saatavilla kotisivuilta sekä yhdistyksen vielä odotamme. Kaupungin avustuksen lisäksi tartoimistolta. Tässä muutamia nostoja.
vitsemme avoimen toiminnan toteutukseen myös
muuta rahoitusta. Ryhmä–, luento– ja viihdetilaiUutena aloitamme kuukausittaiset syntymäpäiväsuuksiin olemmekin saaneet avustusta Mattilan sääkahvi –tilaisuudet, jolloin kaikki kuukauden syntytiöltä ja pienen tuen ryhmätoimintaan saamme
mäpäiväsankarit ovat tervetulleita
myös Opintokeskus Sivikseltä. Kakkukahvi –
yhdistyksen toimistolle kakkukahville.
tilaisuudet järjestetään yhteistyössä eri leipomoiden
Helposti oma merkkipäivä unohtuu,
kanssa ja Turun kauppakamarin tuella. Vapaaehtoismutta näiden tilaisuuksien tarkoitukten tilaisuuksiin avustusta on myöntänyt Stiftelsen
sena on muistuttaa, että kaikki me
Eschnerska Frilasarettet sr. Nämä taloudelliset reolemme juhlan arvoisia.
surssit vaikuttavat jäsenmaksujen, varainhankintatilaisuuksien ja käsityökerhon tuotteiden myynnin
Ikääntyessä usein ystäväpiiri harvenee, uusiin ihmi- ohella siihen, mitä pystymme suunnitelmasta tosiin voi olla vaikea saada kontaktia ja uudeksi
teuttamaan.
”seuralaiseksi” hiipii yksinäisyys. Yksinäisyyden tunne voi, paitsi ahdistaa, lamauttaa. Yksinäisten verNähdään yhdistyksen tapahtumissa!
taisryhmät jatkuvat, ja torstaina 3.2. alkavaan ryhmään ei tarvitse ilmoittautua vaan mukaan voi tulla
Terveisin, toiminnanjohtaja Nina Karuneva
sinä torstaina kuin itsestä siltä tuntuu.
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Teatterin taikaa
Meillä kotona oltiin teatterin ystäviä. Se, kun ei ollut liian taiteellista niin kuin viulunsoitto. Ja pääsihän
sieltä pois väliajalla. Ja eskimopuikko oli monta kertaa parasta koko reissussa.
Herkkään lapsen sieluun jäi pysyvä muisto Kemin kaupunginteatterista. Teatterisalin katossa roikkui pyöreitä lamppuja ympyrässä ja niitä oli enemmän kuin
yksi. Kotona oli suutarinlamppu keittiön katossa ja kamarissa viisihaarainen
kattokruunu, mutta vain kahdessa lampussa oli valo. Ne kolme muuta olivat
vain näön vuoksi.
Kolmannen soiton jälkeen tuijotin niitä kattolamppuja, että ihan niskaan sattui. Minä hetkenä ve himmenevät ja sammuvat kokonaan. Sitten paksut viininpunaiset samettiverhot lipuivat arvokkaasta sivuille ja
näyttämön ihmemaa paljasti salaisuutensa.
Minäkin pääsin mukaan lastennäytelmään. Olin silloin neljännellä luokalla. Se oli se kauhea syksy, kun Immon Elli tapettiin ja ihmiset pelkäsi vastaantulijaa. Mutta teatteriin piti mennä ja pois tulla, vaikka oli pimeää. Joskus jäin likkakaverin luokse yöksi, kun en uskaltanut yksin loppumatkaa ratapihan poikki . Teatterin
johtaja oli tehnyt selväksi, että kuka leikkiin ryhtyy: ei sitten myöhästytä eikä olla pois.
Niin, mutta se teatteri! Satunäytelmä kertoi Lapin vuodenajoista. Oli pakkasukko ja neljätuulta ja monenlaisia eläimiä. Minäkin perhosena leijailin peikkopoikien keralla. Ja tietenkin oli prinssi ja prinsessa. Nälillä
laulettiin ja piiri pyörittiin.
Ja sen punaisen verhon raosta sai tirkistää, oliko yleisöä salissa. Pettymykseksi näyttämön lumo katosi.
Kömpelöitä kulisseja piti varoa, ettei törmäillyt.
Mutta jossakin se kipinä on kytenyt koko ikäni. Paraskaan elokuva ei sykähdytä niin kuin teatteri.
Muisteli Irmeli Rytkönen
Yhdistyksen kunniajäsen

Piilosanat

Sudoku
Jokaiseen pysty– ja vaakariviin sekä 3x3 ruudun kokonaisuuteen tulee kerran numerot
1-9.
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Löydätkö 27 kalan nimeä, jotka on kirjoitettuna joko
ylhäältä alas tai vasemmalta oikealle.
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Ratkaisut sivuilla 25.

Anagrammit
Järjestä kirjaimet uudelleen. Tällä kertaa teemana on joululaulut.
Aurinkoinen hilla helkkää
Heikki haarukoi kliseitä
Hidas tomusumu
Nivelten aikaa
Norsu vie työni

On hain osa
Onnimanni kiusaa
Seisokoon purje
Suolan tuoja
Ville Isojoki löi

Ratkaisut sivulla 25.

Ikivireissä jaettua
Kaikesta alkaa olla 20 vuotta. Voin sanoa yhö useammalle ”kun minä olin Sinun iässaäsi”. Luulen, että on
tapahtunut jotain, jos puhelin soi yhdeksän jälkeen. Luen lehdestä ensiksi kuolinilmoitukset.
Ennen vain sattui ja tapahtui; nykyään ei tapahdu mitään, mutta joka paikkaan sattuu kyllä. Olo on kuin
rilluttelun jäljiltä, vaikka en ole käynyt missään. Kylmä kahvi kaunistaa, mutta maha ei kestä niin paljon
kuin naama vaatisi. Kauneus on vain valokatkasijan päässä. Alan ostaa housuja, joissa on kuminauha vyötäröllä. Olen alkanut pelata golfia ja liittynyt sukututkimusseuraan.
Lääkärit ovat aina tyttösiä ja poikasia. Lääkäri kysyy, mitä hyvää syön, juon ja mitä hauskaa harrastan ja
sen jälkeen kieltää ne samassa järjestyksessä. Elämäni korkeat arvot ovat kolesteroliarvoja. Joka paikkaan
koskee ja se mihin ei koske, ei toimi.
Ikäisiäni alkaa olla vain mainoksissa. Missä esitellään vitamiineja tai tuotteita veranpaineeseen, ummetukseen ja unettomuuteen. Tarvitsen lasit löytääkseni lasit. Silmääni syttyy tuli vain silloin, kun aurinko osuu
silmälaseihin.
En enää välitä, jos ajatukset alkavat karkailla, kunhan tulevat takaisin. Kirjoitan muistilappuja, mutta unohdan mihin olen ne laittanut. Kun löydän etsimäsi tavaran, olen jo unohtanut, miksi se piti löytää. Teen kolmea asiaa yhtä aikaa, mutta unohdan, mitä ne kaksi muuta olivat.
Kahdesti yössä tarkoittaa nykyään vessakäyntejä. Sammutan valot säästösyistä, en romantiikan vuoksi.
Kuorsaaminen on tapa osoittaa vierustoverille, että on elossa.
En enää mistään hinnasta haluaisi yöpyä muualla kuin omassa sängyssä. Alan ostella kevyttuotteita ja huomaan kuinka pienellä tekstillä kaikki käyttöohjeet on kirjoitettu.
Paino ei ole noussu, se on laskenut hartioilta vyötärölle. En koskaan punnitse itseäni aamulla, sillä silmäluomeni ovat silloin raskaimmillaan. Sisälläni on laiha ihminen, joka kamppailee päästäkseen ulos, mutta
saan hänet rauhoittumaan muutamalla palalla suklaata tai pienellä hörpyllä.
Ja lopuksi muillekin ikääntyville: kaikilla on valokuvamuisti—joillakin ei vain ole filmiä.
Kirjoituksen Ikivireät ryhmässä jakoi Sirpa Nurmi,
joka oli saanut sen Maarian seurakunnan tilaisuudesta.

75-vuotisneuvolasta

1945 syntyneiden terveystarkastukset viivästyivät
75 vuotta täyttävät turkulaiset saavat lähellä synty- koronan vuoksi. Nyt toimintaa on uudelleen terveysmäpäiväänsä kutsun neuvolaan. Kutsun saavat kaik- tarkastusten osalta käynnistetty ja vuorossa ovat
ki kotona asuvat, joilla ei ole vielä kunnallisia palve- 1946 syntyneet. Vielä paikka, jossa 75-vuotias neuluja käytössä (esim. kotihoito) ja jotka eivät ole viral- volan toiminnan on tarkoitus vuonna 2022 jatkua, ei
lisia omaishoitajia.
ole tiedossa.
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Nämä tilaisuudet ovat vain yhdistyksen vapaaehtoisena toimiville.

Noudatamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumisohjeita. Ajantasaiset tiedot toimistolta.

Tilaisuuksia kaikille yhdistyksen vapaaehtoisille
Vapaaehtoisten juoksuryhmä
Petterin johdolla kierretään Karikon lenkkiä (noin 1,4 km) juosten /
hölkäten oman kunnon mukaan.
Aika: Alkaen ti 11.1. klo 07:30 joka toinen viikko. Kesto 30-45 min.
Kokoontumispaikka: Betaniankatu 12, Turku
Ilmoittaudu WhtasApp –ryhmään: nina.karuneva@vanhustuki.fi.

Kirjasto tutuksi vapaaehtoisille
Tule kuulemaan kirjaston palveluista ja toiminnasta: lainattavista kausikorteista ja
muusta kirjojen lisäksi lainattavista asioista, henkilöstöstä, kirjastorakennuksesta
ja muista kirjasto tehtävästä.
Aika: ma 14.2. klo 9-10
Ilmoittaudu: toimistolle viimeistään ma 31.1.

Ensiaputaitoja vapaaehtoisille
Kerrataan ensiaputaitoja sairaanhoitaja,
ensiapukouluttaja (ETK) Eetu Honkasen kanssa.
Aika: ke 9.3. kello 16.30-18.30
Paikka: Yhdistyksen toimistolla, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku
Ilmoittaudu: toimistolle viimeistään ke 2.3. ja kerro samalla mahdollisesta erikoisruokavaliostasi.
Tilaisuutta tukee

Avoimia vapaaehtoistehtäviä—tule mukaan!
Toimintamme perustuu vapaaehtoistoimintaan ja noudatamme toiminnassamme
vapaaehtoistoiminnan periaatteita. Vapaaehtoinen sitoutuu toimimaan haluamassaan
tehtävässä palkattomasti, tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.

Tarjolla paikkoja kuntoilukummina
Ryhtyisitkö kuntoilukummiksi yksin asuvalle yli 70vuotiaalle? Tapaatte joka toinen viikko neljän kuukauden ajan jumpan merkeissä. Jumppaohjelmat
annetaan valmiina ja käydään läpi ohjaajan kanssa.
Mukaan pääset osallistumalla Kuntoilukummikurssille. Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista.

Alkuvuoden kurssit
Ti 11.1. kello 13-16
Ma 14.2. kello 16:30-19:30
Ti 8.3. kello 13-16
Ilmoittaudu/lisätietoja:
puh. 050 5443313 tai https://www.vanhustuki.fi/
toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksenkuntoilukummiksi/

Ryhdy ystäväksi yksinäiselle yli 70-vuotiaalle
Voit toimia esim. tuki–, puhelin- tai digiystävänä.
Tapaat vanhuksen joka toinen viikko.
Pääset mukaan osallistumalla Ystävän peruskurssillemme. Kurssille osallistuminen ei velvoita sinua
aloittamaan toimintaa.

Alkuvuoden kurssit
Ke 26.1. kello 16.30-19.30
Ke 23.2. kello 13-16
Ke 23.3. kello 16.30-19.30
Ilmoittaudu/lisätietoja:
puh. 045 613 8839 tai https://
www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/
ystavatoiminta/
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Lähde yhdistyksen matkalle!
Keskiviikkona 9.2.2022
Tiihosen kahvila - Rauman teatteri - Ihoden asema
Voit lähteä matkaan joko Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksesta kello 11:00 tai Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksesta kello 11.15. Osallistujan tulee päästä itsenäisesti bussiin.

Noudatamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumisohjeita. Ajantasaiset tiedot toimistolta.

Poikkeamme menomatkalla Tiihosen kahvila-konditoriassa Laitilassa.
Teatterinäytös alkaa kello 14. ”Pirtumiehet on Tapio Koivukarin romaaniin perustuva
musiikkinäytelmä viinan salakuljettajista kieltolain aikaan. Veijarimaisen musiikkinäytelmän ovat käsikirjoittaneet Tapio Koivukari ja Sakari Kirjavainen, joka myös ohjaa esityksen. Näytelmän musiikit on säveltänyt Perttu Suominen. Lavastus on Jukka Uusitalon ja
pukusuunnittelu Helena Hankosalon käsialaa. Kampaukset ja maskeeraukset luo Tuula
Kupiainen-Koivisto. Rooleissa Ninni Kekki, Mona Lehtola, Aarni Kivinen, Joni Leponiemi,
Juha Kulmala ja Raisa Sorri.”
Näytöksen jälkeen jatkamme Pyhärannassa Kasitien varressa sijaitsevaan kahvila-ravintola
Ihoden asemalle, missä on mahdollisuus ruokailla omakustanteisesti.
Takaisin Turussa olemme noin kello 18:30 (Ruusukortteli) ja 18:45 (Lehmusvalkama).
Matkan hinta on 34 € jäseniltä ja 39 € ei-jäseniltä (sis. matkat ja teatterilipun).
Varaa ensin paikka soittamalla toimistolle 044 536 7741 tai ilmoittaudu tilaisuuksissamme / toimistolla.
Kerro ilmoittautuessasi tuletko kyytiin Lehmusvalkamasta vai Ruusukorttelista sekä mahdollisesta erikoisruokavaliostasi.
Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 7.1.2022 mennessä Turun Seudun Vanhustuki ry:n
Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi matkalle lähtijän nimi ja teatteri. Matkan voi
maksaa myös toimistolla käteisellä ja kortilla.
Matkanjohtajina toimivat Seppo Grönlund ja Tuula Nuutinen.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Alkuvuoden kurssit
Ilmoittaudu ja varaa itsellesi paikka! Paikkoja on rajoitetusti.
Kurssit ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Kokoontumiset Vanhustuen toimistolla.
YKSINÄISTEN VERTAISRYHMÄ Oletko tuntenut itsesi yksinäiseksi? Haluatko löytää
paremman mielen? Lähde mukaan 31.1.2022 alkavaan joka toinen maanantai
10 kertaa kello 9:30-11:30 kokoontuvaan suljettuun ryhmään.
Kysy lisää / ilmoittaudu 24.1. mennessä Katri Korvela 044 7147 010.
VOIMAA RUUASTA -VALMENNUS kotona asuville ikäihmisille. Kolmen kerran
Valmennuksessa pohditaan Geryn ravitsemusasiantuntijan avulla ruokavalion
koostumusta ja saadaan uusia vinkkejä syömiseen.
Ryhmä kokoontuu ma 7.2., ke 16.2. ja ma 7.2. kello 10-11.30.
Ilmoittaudu 14.1.2022 mennessä toimistolle.
UNIKOULU - LÄÄKKEETTÖMILLÄ UNEN HOITOKEINOILLA PAREMPAAN UNEEN
Kurssin aikana saat tietoa unesta ja vireydestä sekä keinoista, joilla voit niihin vaikuttaa.
Kurssilla tehdään erilaisia harjoituksia itsenäisesti sekä ryhmässä. Osallistuessasi sitoudut
toteuttamaan kurssilla annettuja harjoitteita ja tehtäviä myös tapaamiskertojen välillä. Saat
kurssista parhaan hyödyn, kun teet harjoitukset parhaasi mukaan. Unikoulun ohjaajana toimii fysioterapeutti Ina Vihiniemi. Ryhmä kokoontuu ke 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 20.4. klo 10-11.30.
Ilmoittaudu 11.3. mennessä toimistolle.
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Kaikille avoin ryhmätoiminta
Ryhmät ovat maksuttomia ja tervetulleita ovat myös he, jotka
eivät ole yhdistyksen jäseniä.
Ilmoittautumista ei tarvita ja voit tulla mukaan millä
kerralla tahansa.
Toimistolle on esteetön pääsy. Mm. palvelulinja 3:n pysäkki on
lähellä toimistoa.
Näin merkittyihin ryhmiin voi osallistua myös etäyhteydellä, linkit tapahtumiin kotisivuilla
www.vanhustuki.f
Tervetuloa!

Noudatamme tilaisuuksissamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumisohjeita.
Ajantasaiset tiedot toimistolta.

BINGO joka toinen maanantai kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (parilliset viikot 10.1. alkaen). Bingo
on maksuton eikä sitä tarvitse osata etukäteen. Ohjaajina Helena ja Marja.
LUKUHETKI joka neljäs tiistai kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla (25.1., 22.2. ja 22.3.).
Luetaan ääneen kirjaa ja vaihdetaan sen herättämiä ajatuksia. Ohjaajana Maarit.
VERKOSTA VIRTAA digiopastukset yli 65-vuotiaille, jotka eivät aikaisemmin ole käyttäneet
tietokonetta, tablettia tai älykännykkää. Opastajana toimivat EKL:n koulutetut vertaisopastajat.
Opastukset kolmena tiistaisina kello 10– 11:30:, teemat:
18.1. Laitehankinta (kannettava, tabletti, älypuhelin), operaattorisopimukset, laitteiden peruskäyttö,
1.2. Tietoturva, netti- ja puhelinhuijaukset sekö vahva tunnistautuminen
15.2. Kysele digiasioista – digiopastajat vastaamassa arkisiin kysymyksiin/ongelmiin, joita kohtaat tietokoneen ja älypuhelimen käytössä (ota oma laitteesi mukaan).
KÄSITYÖKERHO Joka toinen keskiviikko kello 13-15 yhdistyksen toimistolla (parittomat viikot 5.1. alkaen).
Tule saamaan ja jakamaan vinkkejä, oppimaan uutta, ompelemaan, kutomaan ja askartelemaan yhdistyksen materiaaleista yhdistyksen hyväksi ja lahjoituksiin. Ohjaajana Anja.
SIPPEKUTSUT yhdistyksen toimistolla ke 12.1. kello 13-14.30 teemana Uni ja lepo,
ke 2.2. kello 10-11.30 teemana Kuvataide, ke 2.3. kello 10-11.30 teemana Kirjallisuus.
Kutsut järjestetään yhteistyössä Turun lähimmäispalveluyhdistys ry:n kanssa.
TIETOVISA Joka toinen torstai kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (parittomat viikot alkaen
20.1.). Rentoa aivojumppaa eriaiheisten kysymysten parissa. Ohjaajana Johanna.
IKIVIREÄT Joka toinen torstai kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (parilliset viikot 13.1. alkaen).
Hyvätuulista keskustelua kahvikupin ääressä. Ohjaajina Rainer ja Heikki.
TUOLIJUMPPA joka torstai kello 14-15 Ruusukorttelin juhlasali (Puistokatu 11,Turku). Tule jumppaamaan
oman kuntosi mukaan ja omalla vastuullaan. Jumppa 13.1. alkaen. Ohjaajana Anneli. Yhteistyössä Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen kanssa.
YKSINÄISTEN AVOIN VERTAISRYHMÄ joka toinen torstai kello 15-17 yhdistyksen toimistolla (parittomat
viikot 17.1. alkaen). Ryhmässä jaetaan kokemuksia muiden yksinäisyyttä kokevien kanssa. Tavoitteena on
saada voimavaroja ja löytää elämän iloa. Voit tulla ryhmään silloin, kun siltä tuntuu. Ohjaajana Katri.
PELIKERHO joka perjantai kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla 7.1. alkaen. Jumpataan aivoja lauta- ja
korttipelien parissa. Voit tuoda myös oman pelisi pelattavaksi. Ohjaajana Anne.
ELÄMÄKERTAPIIRI kerran kuussa perjantaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (14.1., 11.2.
ja 18.3.). Tutustutaan elämäntarinoihin ja hahmotellaan oman kirjoittamista. Ohjaajana Raili.
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Kaikille avoimia tilaisuuksia
Ti 4.1. kello 14-15:30
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11, Turku
Ma 10.1. kello 1011.30
Yhdistyksen toimisto

Vanhustuen iltapäivä Uuden vuoden lumoa..
mm. Ulla Oksanen runojen kera/Oskari laulut, Timo Rautala laulaa ja laulattaa
Tilaisuuden juontaa Sirpa Vaitinen. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 3 €.

Ti 18.1. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto

Info Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta
ja osallistumismahdollisuuksistasi niin osallistujana kuin vapaaehtoisena.

Ke 26.1. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto
Kakut tarjoaa

Syntymäpäiväkahvit tammikuussa syntyneille Sinä olet juhlan arvoinen! Tule
kakkukahville ja tapaamaan muita tammikuussa syntyneitä. Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu toimistolle viimeistään perjantaina 22.1. ja kerro samalla mahdollisesta erikoisruokavaliostasi. Tilaisuutta tukee

Ti 1.2. kello 14-15:30
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11, Turku
Ti 8.2. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto

Vanhustuen iltapäivä Liukasta laskiaista…
mm. TAMMEROT senioritanssiryhmä, Hannu Mäkilä laulaa ja laulattaa säestäjänä Pekka Rantanen. Tilaisuuden juontaa Ritva Ilmanen. Maksuton sisäänpääsy.
Kahvi 3 €.
Info Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta
ja osallistumismahdollisuuksistasi niin osallistujana kuin vapaaehtoisena.

Ke 9.2. kello 1118:45
Varaa paikka!

Teatterimatka Raumalle Lähtö Lehmusvalkamasta kello 11 tai Ruusukorttelista
kello 11:15. Menomatkalla poikkeamme Tiihosen kahvilaan Laitilassa, näytös
alkaa kello 14 ja paluumatkalla omakustanteinen ruokailu Ihoden asemalla. Varaa paikkasi puh. 044 536 7741. Varaus on sitova, kun osallistumismaksu (34€
jäsen, 39€ ei-jäsen) on maksettu yhdistyksen tilille (eräpäivä 7.1.2022).

Ti 22.2. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto
Kakut tarjoaa

Syntymäpäiväkahvit helmikuussa syntyneille Sinä olet juhlan arvoinen! Tule
kakkukahville ja tapaamaan muita helmikuussa syntyneitä. Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu toimistolle viimeistään perjantaina 18.2. ja kerro samalla mahdollisesta erikoisruokavaliostasi. Tilaisuutta tukee

Ti 1.3. kello 14-15:30
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11, Turku
Ke 9.3. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto

Vanhustuen iltapäivä
mm. KATAJAISET kansantanssiryhmä, Duo TraBand laulaa ja laulattaa.
Tilaisuuden juontaa Sirpa Vaitinen. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 3 €.

Su 20.3. kello 1415:30
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11, Turku
Ti 22.3. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto
Kakut tarjoaa

Eija Talvitien juontama konsertti Yhdistyksen varainkeruutilaisuus.
Pääsylippu 10 € jäseniltä ja 15 € ei-jäseniltä (sisäänpääsy, kahvi ja makea). Liput
tulevat myyntiin 21.2. yhdistyksen toimistolla.
Tilaisuudessa myynnissä arpoja ja yhdistyksen käsityökerhon tuotteita.

Info Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta
ja osallistumismahdollisuuksistasi niin osallistujana kuin vapaaehtoisena.

Syntymäpäiväkahvit maaliskuussa syntyneille Sinä olet juhlan arvoinen! Tule
kakkukahville ja tapaamaan muita maaliskuussa syntyneitä. Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu toimistolle viimeistään perjantaina 18.3. ja kerro samalla mahdollisesta erikoisruokavaliostasi. Tilaisuutta tukee

Etäosallistumislinkit
www.vanhustuki.fi
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Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Noudatamme tilaisuuksissamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumisohjeita. Ajantasaiset tiedot toimistolta.

Mistä maakuntavaaleissa on kyse? Tule yhdistyksen edunvalvontaryhmän järjestämään tilaisuuteen kuulemaan kansanedustaja, lääkäri,
VTM Aki Lindénin alustus ja keskustelemaan teemasta.

Kaikille avoimet ja maksuttomat luennot ja tietoiskut
Olohuoneen tietoiskuissa kuullaan asiantuntija-alustuksia ja vaihdetaan ajatuksia päivän teemaan liittyen yhdistyksen toimistolla. Tietoiskuja on mahdollista seurata myös etäyhteydellä.
Etäosallistumislinkit tapahtumiin ovat yhdistyksen kotisivuilla www.vanhustuki.fi.
Virkeä vanhuus –asiantuntijaluennot järjestetään pääkirjaston Studiolla (Linnankatu 2)
yhteistyössä Turun pääkirjaston ja hyvinvointialan kanssa. Luentoja voi seurata omakirjasto.fi / videot kautta ja ovat omakirjastossa tallennettuina sekä katsottavissa kahden
viikon ajan.
Ma 17.1. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Ikäihmisten yksinäisyys - totta vai tarua? Keskustelutilaisuus yksinäiselle, huolta kantavalle läheiselle
ja asiasta kiinnostuneelle. Tilaisuuden alustaa Yksinäisten vertaisryhmän koordinaattori Katri Korvela,
Turun Seudun Vanhustuki ry.

Linkit ja ohjeet etäosallistumiseen www.vanhustuki.fi
Opastusta
puh. 044 536 7741.

Ti 25.1. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento
”Ei sunkka sul muistis mittä vikka ol?” – Aivoterveys elämänpituisena haasteena. Miten tehdä aivoterveyttä lisääviä valintoja ja pyrkiä hidastamaan
muistin heikentymistä? Luennon pitää muistikoordi- Ma 28.2. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
naattori Merete Luoto, Turun kaupunki.
SPR:n terveyspistevapaaehtoiset tulevat kertomaan
toiminnasta ja mittaamaan verenpainetta.
Ma 31.1. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Voimaa ruuasta -hyvä ravitsemus ikääntyessä Geryn Ma 14.3. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja päihdepalvelut
ravitsemusasiantuntijan tietoiskussa kuulet, miten
saat voimaa ruuasta ja saat lisätietoja Voimaa ruuas- Turussa. Emmi Yrjänheikki, Turun kaupunki.
ta- valmennuksesta.
Ti 15.3. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –
luento Ikääntyneen suun terveyden ja yleisterveyMa 14.2. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Arjen monet liikuntamahdollisuudet - kevytkin liike den yhteys. Asiantuntijasuuhygienisti Laura Virtanen
kertoo yleisimmistä suun sairauksista, niiden hoion hyödyksi Keskustellaan siitä, minkälainen liike
dosta ja ennaltaehkäisystä.
tukee terveyttä, alustajana fysioterapeutti Laura
Tuominen, Turun Seudun Vanhustuki ry.
Ma 28.3. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Jalkojenhoitotuotteet ja erilaiset mittarit. Tule tuTi 15.2. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento
tustumaan ja keskustelemaan mm. siitä, minkälaiset
Digitaalisuus ikääntyneiden kannalta Monet uhkaavat jäädä sivuun digitaalisesta kehityksestä. Mitä tukisukat, verenpaine- tai verensokerimittari olisi
oikea valinta juuri sinun tarpeisiisi. Paikalla Oy Diavoi ja kannattaa tehdä? Aiheesta keskustelemassa
tietojärjestelmätieteen professori Reima Suomi, Tu- bet Ab asiantuntijat.
run yliopisto.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Noudatamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumisohjeita. Ajantasaiset tiedot toimistolta.

Tule tutustumaan toimintaamme
Osallistu Infoon toimistolla tai etäyhteydellä
tiistaina 18.1., tiistaina 8.2. tai keskiviikkona 9.3. kello 13-14.
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Sudokun ratkaisu

Ristikon
ratkaisu
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1. Kaiku
2. Kampa
3. Kukko
4. Kuu
5. Käärme
6. Mänty
7. Ovenkahva
8. Ruokapöytä
9. Suola
10.Vyö

Piilosanat

Anagrammien ratkaisut
Heinillä härkien kaukalon
Arkihuolesi kaikki heitä
Soihdut sammuu
Enkeli taivaan
Sinivuorten yö
Hoosianna
Maa on niin kaunis
Juokse porosein
Joulu on taas
Kello löi jo viisi

AHVEN,
ANKERIAS,
HARJUS,
HAUKI,
KAMPELA,
KARPPI,
KIISKI,
KILOHAILI,
KIVINILKKA,
KUHA,
KUORE,
LAHNA,
LOHI,
MADE,
MUIKKU,
NIERIÄ,
PASURI,
RUUTANA,
SALAKKA,
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SUUTARI,
SÄRKI,
TAIMEN,
TOUTAIN.

Työntekijöiden yhteystiedot
Yhdistyssihteerit
Noora Holmberg
Tuula Temonen
044 536 7741
info@vanhustuki.fi

Projektikoordinaattori
yksinäisten vertaisryhmät
Katri Korvela
0447147010

vertaisryhma@vanhustuki.fi

Tukiystävätoiminnan ohjaaja
Sonja Vainikka
050 597 9751
ohjaaja@vanhustuki.fi

Vastaava yhdistystyöntekijä
Erik Långstedt
044 7811 674
yhdistys@vanhustuki.fi

Tukiystävätoiminnan ohjaaja
Kuntoilukummitoiminnan ohjaaja Sij. Irene Virtanen (Vera Holm)
Iida Aulas
044 536 7721
050 544 3313
ohjaaja2@vanhustuki.fi
kuntoilukummi@vanhustuki.fi

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

Tukiystävät. suunnittelija
Laura Tuominen
045 613 8839
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi
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Toimisto on suljettu
20.12.2021-2.1.2022.

Jäsenedut yhteistyökumppaneiltamme vuonna 2022
Edut koskevat vain yhdistyksen jäseniä ja
edellyttävät mainintaa jäseneduista sekä jäsenkortin esittämistä.
ACTION GROUP FINLAND OY Kaari-plasmasytyttiKUNTO- JA HYVINVOINTIKESKUS STUDIO ONE, Aimet ja taskulamput www.kaarilighters.com koodilla kuisten paikka - tule juuri sellaisena kuin olet. Pitkävanhustuki21 ja yhdistyksen toimistolta -15% .
mäenkatu 6 (3krs), Turku. Puh. 040 829 5464, info@studio-one.fi. . Kuukausijäsenyyksistä -5€/kk.
ASIANAJOTOIMISTO KAILIALA OY Tuureporinkatu
10x Kuntosali ja Ryhmäliikunta -kortit: -10%
6, Turku. www.asianajotoimistokailiala.fi. Puh. 02
(rajoitus: 1kpl/hlö). Veloitukseton tutustumiskäynti
2843 400, Testamentin ja edunvalvontavaltuutukkuntosalille tai ryhmäliikuntaan tai tapaaminen
sen laatiminen -15 %.
(60min) personal trainerin kanssa.
ATK-APU SP-SYSTEMS OY Viilarinkatu 5 (Länsi1keskus), Turku. Puh. 040 512 3906, www.atk-apu.fi.
Tietokoneen huoltotyöt, mikrotuki, opetus ja kotikäynnit -15 %. Tietokoneet ja tabletit -10 % normaalihinnoista.

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

LEMPEÄ HOIVA JA KUNTOUTUS TMI Ulla Rantanen.
Puh. 050 326 0414, www.lempeahoiva.com. Asiointi
HANSATORIN APTEEKKI Hansakortteli Yliopistonka- - ja saattoapu -10 %.
tu 20 (2.krs), Turku. www.hansatorinapteekki.fi.
Vapaankaupan tuotteista -10 %.
MUOTITALO MARILYN Humalistonkatu 13, Turku.
www.muotitalomarilyn.fi. Normaalihintaisista naisHAUTAUSTOIMISTO PIETÉT Eerikinkatu 25, Turku, ten vaatteista 20 % alennus.
puh. 02 278 0760. Kiinamyllynkatu 5, Turku, puh.
RUISSALON KYLPYLÄ Ruissalonpuistotie 640, Turku.
02 278 0777. Henrikinkatu 2, Naantali, puh.
www.ruissalospa.fi. Sauna- ja allasosaston käyttö
02 435 3126. www.pietet.fi. Arkut ja uurnat -10%.
-40 % päivän hinnasta. Etu ei ole voimassa aatotoina, juhlapyhinä, heinäkuussa eikä viikot 8 ja 52.
HIERONTA Satama Wellness Puutarhakatu 17 A 32
Alennus on henkilökohtainen.
(3krs), Turku. Ajanvaraus: www.satamawellness.fi
tai Petja puh. 040 094 3505 / Teemu puh. 040 834
RUNOSMÄEN KUKKA Veteraaninkatu 3, Turku
0161 / Kirsi puh. 040 788 6440 / Casper puh. 044
(sisäänkäynti Piiparinpolun puolelta). Puh.
271 4085.-5 € normaalihintaisista hierontahoidoista.
02 477 2770. Avoinna ark. 9.00–17.00, la 8.30–
14.00. Sesonkiaikoina palvelemme myös pyhiINSTRUMENTARIUM PUPILLI Eerikinkatu 6, Turku.
nä. Jäsenetuna -10 % kukista.
Puh. 0203 32 852, www.instru.fi. Normaalihintaiset
silmälasit -30 %, Näöntarkastus veloituksetta, LaaTURUN HUOLTOEXPERTIT Jorma Puttonen, Työmiejennettu näöntarkastus 35€, Normaalihintaiset auhenkatu 1 A, Turku, puh 02 254 7760.
rinkolasit -20%, Normaalihintaiset piilolinssit -25%,
www.turunhuoltoexpertit.com. Avoinna arkisin klo
Piilolinssien sovitus, vaihtosovitus ja jälkitarkastus
9.00–17.00. Korjaamme digiboxit, tv:t sekä muut
veloituksetta. Etuja ei voi yhdistää muihin tarjoukviihde-elektroniikkalaitteet. Jäsenetuna korjaustyöt,
siin tai voimassa oleviin kampanjoihin.
varaosat sekä kotikäynnit -15 % normaalihinnoista.
KAUNEUSKESKUS ILO Maariankatu 3A, Turku.
Puh. 044 700 1818, www.kauneuskeskusilo.fi. -15%
jalkahoidoista..

TURUN NAISVOIMISTELIJAT, Liikuntakeskus Energym, Vähäheikkiläntie 56 C 2.krs, Turku. Puh. 040
416 1906, tnv@tnv.fi. Kevätkauden liikuntakortti
-5€, lisäksi TNV:n jäsenmaksu 20€/vuosi.

KINTTUPISTE Humalistonkatu 18, Turku. Puh. 045
8611 509, www.kinttupiste.fi. Jalkojenhoitotuotteet
VIKING LINE, Ensimmäinen linja, Turku.
ja – hoidot -10 %. Ei koske tarjoustuotteita.
www.vikingline.fi tai 0600 41577 (2,01 €/vast.puh. +
pvm./mpm.). Viking Linen Vuorokaudenristeilyt TuKUULEMISEN ERIKOISLIIKE, Puistokatu 10, Turku.
rusta -10% valitusta hyttiluokasta, tuotetunnus:
Puh. 044 043 2040, paivimatti.fi. -10% tarvikkeista.
FKKRY. Etua ei voi yhdistää Viking Line Club 26etuihin.

LIITY JÄSENEKSI—tue toimintaamme
Turun Seudun Vanhustuki ry on vuonna 2002 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhenemisen turvaaminen ja etujen valvonta.
Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumatonta.
Kotipaikkamme on Turku.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö
tai yhteisö / yritys (kannatusjäsenyys), joka toimii
yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja tarkoitusperien
hyväksi.
Voit hakea jäsenyyttä:
•
Täyttämällä alla olevan jäsenhakemuslomakkeen. Leikkaa se irti ja postita toimistolle
•
tai ilmoittaudu netin kautta
www.vanhustuki.fi.
Jäsenyys on aina kalenterivuosikohtainen.

Jäsenenä saat
·
Vanhustuen viestin postitettuna kotiisi neljästi vuodessa
·
oikeuden osallistua yhdistyksen matkoille ja
retkille sekä varainkeruutilaisuuksiin jäsenhintaan
·
jäsenetuja yhteistyökumppaneiltamme
·
äänioikeuden yhdistyksen sääntömääräisissä
kokouksissa (henkilöjäsenet).
Ja lisäksi mahdollistat toimintaamme. Kiitos!

Turun Seudun Vanhustuki ry
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
Liityn

Jäsenhakemus 2022

henkilöjäseneksi (20 €/kalenterivuosi, yksityishenkilöt)
kannatusjäseneksi (50 €/kalenterivuosi, yritys, yhteisö)

Etunimet

Sukunimi

________________________________ ____________________________________________
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
_________________________________________________ ____________________________
Puhelin
Sähköposti
Syntymävuosi
______________________________ _________________________________ ______________
Haluan jäsenpaketin ja laskun:

kirjepostina

sähköpostitse

Päivämäärä _____ / ______ 2022

Allekirjoitus, allekirjoituksellani hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n säännöt ja annan luvan
tallentaa tietoni yhdistyksen jäsenrekisteriin.
_____________________________________________________________________________
Lomakkeen vastaanottaja täyttää:
Jäsenmaksu:
laskutettu _____ / ______ 2022
maksettu _____ / ______ 2022
Jäsenen tiedot tallennettu asiakasrekisteriin _____ / ______ 2022
Jäsenpaketti toimitettu _____ / ______ 2022
Vastaanottajan nimikirjaimet: _____________________________
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Vanhustuessa vuonna 2021

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