
  

 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, toukokuu 2020  

Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen  
ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin  

uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomina. 

Elämään iloa ja ystävältä tukea 

Käsityökeholaisten  
poikkeusajan töitä. 
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Seuraava jäsenlehti ilmestyy elokuussa 2020. 
Aiemmat numerot ovat luettavissa kotisivuillamme. 

 
Vanhustuen viesti on Turun Seudun 
Vanhustuki ry:n jäsenlehti. Lehti ilmes-
tyy neljä kertaa vuodessa. Lehden saa 
kotiinsa liittymällä yhdistyksen jäseneksi. 
 
Toimituskunta: Tiedotusryhmä 
Kannen kuvat: Raili Koski, Nina Karune-
va 
Taitto: Nina Karuneva 
Paino: X-Copy Oy. Painos 1000 kpl. 
 
Osoite: Lounatuulet Yhteisötalo (1.krs), 
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku 
Sähköposti: info@vanhustuki.fi  
Puh. 044 536 7741 (ma-ke 9-15) 
 
Kotisivut: www.vanhustuki.fi  
Facebook: facebook.com/ Turun-Seudun
-Vanhustuki-ry 
Blogi: https://
vanhustuki.wordpress.com/ 
 
Yhdistys on perustettu 17.12.2002  
Turussa. 
 
Jäsenmaksu vuonna 2020 
• 15 €/kalenterivuosi (henkilöjäsen) 
• 50 €/vuosi (yhteisö, yritys).  

Tässä numerossa 

3 Pääkirjoitus 

4 Pitkäaikainen Viihdekummimme Arto Nuotio sai 

rinnalleen Eija Talvitien 

5 Kokemus ikäkausitarkastuksesta 

6 Emmehän syrjäytä itse itseämme 

7 Ajatuksia digitalisaatiosta  

   Apua digiloikkaan 

8 Korona-ajan etäperhe-elämää 

   + 65 –vuotiaille 

9   Ruokavalio voi auttaa kipuihin ja kolotuksiin 

   Pulma 

10 Tarinani  

   Vapaaehtoinen ystäväksi 

11  Sosiaaliset suhteet koronaviruksen aikaan 
12  Kohtalon pallot toisesta maailmasta  

13  Pujo, hyödyllinen rikkaruoho 

14 Elämää epidemian aikana 

   Kaipaatko keskusteluapua? 

15 Ristikko 

16 Vertaisveturiksi 

17 Omainen, kaipaatko tukea? 

   Kuntoilukummitoiminnan kuulumisia 

18  Vanhustuen korttipakka 

19  Vapaaehtoiset 

20 Tuolijumppa 

22  Kaikille avoin ryhmätoiminta 

23  Kaikille avoimet tietoiskut ja luennot 

   Yhteistyökumppaneiden neuvontanumeroita 

24 Kaikille avoimet tilaisuudet 

25 Ristikon ja pulman ratkaisut 

   Yhdistyksen hallitus ja työryhmät 

   Työntekijöiden yhteystiedot 

26  Jäsenedut yhteistyökumppaneilta vuonna 2020 

27 Liity jäseneksi—tue toimintaamme 
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Pääkirjoitus 

Keväinen aurinko lämmittää iholla ja valon määrä 
lisääntyy päivittäin. Mieli on keväinen joskin elämä 
on muuten pysähtynyt pandemian vaikutuksesta. 
Huoli läheisten selviämisestä terveenä oman 
selviytymisen ohella on päivittäin mielessä ja mur-
heena. 
 
Yhdistyksemme toiminta jouduttiin keskeyttämään 
pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi maalis-
kuun puolivälissä. Yhdistyksen työntekijät ovat ol-
leet etätyössä siitä lähtien. 
 
Huoli jäsentemme selviytymisestä pandemian aika-
na kaiken toiminnan ollessa tauolla on ollut päällim-
mäisenä huolenaiheenamme yhdistyksessä ja siksi 
puhelimitse on pyritty olemaan yhteydessä jäseniin 
mahdollisimman kattavasti. Palkitsevaa on ollut saa-
da palautetta, kuinka mukavaa on kun joku soittaa ja 
kysyy vointia sekä mitä sinulle kuuluu. Samalla on 
voitu antaa vinkkejä miten tulisi toimia, kun jäsen 
esimerkiksi tarvitsee kauppa-apua tai muuta neu-
voa. 
 
Huomaan, että samaa puhelintyötä olen itse pitänyt 
yllä nyt pandemian aikana paljon laajemmassa mää-
rin kuin muuten. Videopuhelut on mukavia, joskin 
vähän vieraita vielä meille taviksille ja huomaan aina 
kauhukseni katsovani hapsottavaa hiuspehkoani 
pienestä kuvasta videopuhelun aikana. Mukavaa on 
kuitenkin näin tavata lapsia, lapsenlapsia ja ystäviä, 
kun se ei muuten ole mahdollista. 
 
Puhelimen olemassaolon olemme oman äitini kans-
sa ylistäneet arvoonsa suurempaan jo useasti, on-
han se meidän ainoa yhteydenpitokanava toistaisek-
si. Hänen kanssaan ei videoyhteys onnistu puheli-
mella. Äidilläni on onneksi monta puhelinystävää, 
joiden kanssa he soittelevat melkein päivittäin. On-
neksi ja onneksi hän pystyy vielä 89 vuotiaana 
soittamaan niin kuulonsa kuin muutenkin vointinsa 
puolesta. Kaikilla se ei ole mahdollista eikä siis itses-
täänselvyys.   
Itsestäänselvyys ei ole mikään muukaan tekeminen 
pandemian aikana, kaupassa käynti, ystävien kanssa 
yhdessä ruokailu, kampaajalla käynti, saunominen 
yhteissaunassa, jumppa isommalla porukalla tai ihan 
vaan ystävän tapaaminen. Arvostus normaaliuteen 
on varmaan meillä kaikilla noussut ja arvostamme 

myös terveyttä sekä terveenä pysymistä enemmän 
kuin aiemmin. 
 
Tulossa on tätä kirjoittaessani Äitienpäivä, meille 
äideille ja tyttärille tärkeä kevään juhlapäivä. Tärke-
ää on oman äidin, isoäidin tai omien lasten kanssa 
viettää aikaa yhdessä entiseen tapaan. Vielä emme 
tiedä rajoitteiden mahdollisesta muutoksesta, mutta 
normaalia Äitienpäivää ei varmaankaan ole mahdol-
lista viettää perheen kanssa tänä vuonna. Jos ei 
muuta niin tunnelma on varmaankin toinen kuin 
aikaisempina vuosina. 
 
Miten pitkään tätä rajoitteista aikaa kestävät nämä 
meidän ikäihmiset, kun nuoremmatkin tuntuvat ole-
van välillä tottelemattomia. Taantumista tapahtuu 
voimavaroissa ja päivittäisissä toimissa. Tukea tarvi-
taan siis kaikin mahdollisin keinoin ja virikkeitä ko-
tiin. 
 
Onko pandemia vielä vuoden kuluttua siinä vaihees-
sa, ettei lääkettä tai rokotetta ole ja rajoitteita on 
vielä olemassa tai ehkä lisätty nykyisestä. Tämän 
kaiken tulemme näkemään ja kokemaan varmasti. 
Tällä hetkellä pystymme vain toteuttamaan näitä 
meille annettuja kehotuksia ja huolehtimaan hyväs-
tä käsihygieniasta sekä pitämään etäisyyttä eli ei 
halailla vaikka mieli tekisikin. 
 
Pidetään itsemme terveenä ja mieli iloisena, onhan 
nyt kaunis kevät ja kesä tulossa. 

 
Maarit Kulmala 
Puheenjohtaja 

Kuva: Pixabay 
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Pitkäaikainen Viihdekummimme Arto Nuotio  
sai rinnalleen Eija Talvitien 

Ohjelmapalvelu Eija 
Talvitie tuli yhdistyksel-
lemme tutuksi jo yksi-
toista vuotta sitten. 
Tuolloin Eija Talvitie 
toimi perinteisessä Hy-
vän Tuulen iltamissam-
me juontajana. Niistä 
ajoista kehkeytyi minun 
ja hänen välilleen ystä-
vyys, joka on jatkunut 
näihin päiviin saakka ja jota arvostan suuresti.  
 
Ohjelmapalvelu toimii Loimaalta käsin. Eija on luo-
nut esiintyjille tilaisuuksia noin 35 vuotta sekä toimi-
nut viihdepuolen ammattilaisena erinäisissä tilai-
suuksissa niin hauskuttajana kuin juontajana. Hän 
kertoo, että hänen työssään jokainen päivä on ollut 
haastava ja erilainen. Moniin tv-ohjelmiin, esiinty-
mispaikkoihin  sekä erilaisiin mainoksiin täytyy osata 
ehdottaa asiakkaille sopivaa ohjelmaa. Oma tv-
ohjelma Maakunta-tv:ssa oli aikoinaan hieno koke-
mus. Erilaiset juonnot sekä oma roolihahmo ”Esteri” 
hauskuttaa juhlissa edelleen.  
 
Hyväntekeväisyys on osa hänen elämäänsä, lapset 
sekä vanhukset ovat sydäntä lähellä. Hän on toimi-
nut mm. Loimaan Reumayhdistyksen eläkeläisten 
Tanssijumpan sekä retkien vetäjänä pitkälti toista-
kymmentä vuotta. Hän on järjestänyt myös vapaa-
ehtoistyössä paljon erilaisia tapahtumia vuosikym-
menten aikana.  
 
Haastatteluni lopussa Eija muisteli äitiään mieleen-
painuvilla sanoilla ”Rakas Äitini sanoi aina, että hy-
vää tekemällä ja hymyllä saa paljon aikaan!”  
Tätä samaa Eija haluaa opettaa seitsemälle lapsen-
lapselleenkin.  
 
Siinä on varteen otettava neuvo meille itse kullekin.       

”Ilon tuottaminen musii-
kin välityksellä antaa 
aina hyvän mielen myös 
esiintyjälle”, sanoo seit-
semän vuotta sitten yh-
distyksemme Viihdekum-
miksi lupautunut sym-
paattinen Arto Nuotio. 
Hän lähti tuolloin mie-
luusti mukaan kummin 
tehtävään tukemaan yh-

distyksemme toimintaa. Arto on toiminut paljon 
iäkkäiden parissa, joten ne kuviot ovat hänelle tuttu-
ja ja tärkeitä.  
 
Arto on lahjakas syvien tunteiden tulkitsija ja saa 
esiintyessään yleisön mukaansa. Laulamisen lahja 
on periytynyt hänelle jo äidinmaidossa ja perimä on 
jatkunut myös Arton lapsille. Esiintymisjännitystä 
rutinoitunut lavojen konkari ei myönnä kokevansa, 
mutta esiintymiset kirkoissa herkistävät myös laula-
jaa itseään. Lavalla artistin on pidettävä oma herk-
kyytensä hallinnassa, tietää Arto Nuotio. 
 
Suomalaisen tanssikansan suosikki on aloittanut ar-
tistin uransa jo 15-vuotiaana. Arto ehti olla suositun 
Finlandersin riveissä kaikkiaan kuusi vuotta, kunnes 
siirtyi soolouralle vuonna 1990. Arto on julkaissut 
useita albumeja ja singlejä. Arto Nuotion moni yh-
distää tangoon. Hän osallistui Tangomarkkinoiden 
laulukilpailuun vuonna 1990, jolloin hän lauloi itsen-
sä Seinäjoen finaaliin saakka. Vuonna 1991 hän ryh-
tyi Tangomarkkinoiden esikarsintakiertueen vetäjäk-
si etsimään uusia kilpailijoita. Moni heistä on pääs-
syt urallaan eteenpäin Arton kannustamana. 
 
Arto Nuotion perustama Gramofoni Oy on vuodesta 
1997 lähtien toiminut äänimainonnan ja musiikki-
tuotannon parissa. Vuodesta 2015 siitä tuli myös 
Ohjelmatoimisto Gramofoni Oy. Ohjelmatoimiston 
toiminnasta vastaavat Arto ja hänen poikansa Toni 
Nuotio. Toimintaperiaatteet ovat musiikkilähtöisiä. 
He pyrkivät elvyttämään suomalaista tanssikulttuu-
ria. 
 
On erittäin merkittävä asia hänen kaltaisensa artistin 
mukana olosta tukemassa yhdistyksemme viihdetoi-
mintaa.         

Teksti: Seija Loponen 
Yhdistyksen perustaja– ja kunniajäsen 

Uunituore Viihdekummimme Eija Talvitie  
toimii juontajana ja ohjelman järjestäjänä  
Viihdekonsertissamme sunnuntaina 27.9.  

Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa. 
Tilaisuus on yhdistyksen varainkeruutilaisuus 
Lippuja on ostettavissa kuukautta ennen tilai-

suutta toimistolta ja tilaisuuksissamme. 
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Kokemus ikäkausitarkastuksesta 

Tammikuussa sain puhelinsoiton Ikäneuvolasta. En ollut ennen kuullutkaan kyseisestä paikasta. Kertoivat 
kutsuvansa 1945 syntyneet tapaamiseen. Tämä oli vapaaehtoista, mutta minähän innostuin. 
 
Ensin olin verikokeissa ja niissä otettiin jopa viisi putkea verta. Tuli myös vitamiini mittauksia, jotka oli kiva 
tietää, kun eivät kuulu vuosikontrolleihin. Sydänfilmissä kävin myös. 
 
27.helmikuuta menin kaupunginsairaalan Sisätautien poliklinikalle Mäntymäkeen. Ensin sain paperin etee-
ni, jossa kysyttiin saako tuloksia käyttää tutkimuksissa nimettömänä. Suostuin, sillä en nähnyt estettä. 
 
Sairaanhoitaja kutsui seuraavaksi luoksensa ja sitten alkoi kysely liikuntatottumuksista, ruokavaliosta, ih-
missuhteita, ja niin edelleen. Hän mittasi verenpaineen, näkö myös kontrolloitiin, lääkelista käytiin läpi - 
onneksi se oli lyhyt. Punnituksen jälkeen todettiin, että kolmesta kilosta pitäisi luopua. Sairaanhoitajan 
kanssa meni puolitoista tuntia ja kaikesta keskustelusta jäi hyvä tunne. 
 
Seuraavana oli fysioterapeutin tapaaminen. Myös hän oli kiinnostunut painosta ja pituudesta, mutta lii-
kunta puoli kiinnosti enemmän. Tehtiin tasapainoharjoituksia ja lihaskuntoa mittailtiin. Käsiin minun pitäisi 
saada voimaa lisää. Liikuntaan pitäisi lisätä myös kuntosaliharjoittelu lihaskunnon vuoksi ja jotta tasapaino 
pysyisi hyvänä. Hänkin antoi ruokailu vihjeitä. Hänen luona meni tunti. Hän oli nuorimies, mutta osasi suh-
tautua mummoon loistavasti. 
  
Sain myös TYKsiin ajan kaulavaltimoiden ultraäänitutkimukseen ja kongitiivitutkimukseen. Tämä aika on 
siirretty hamaan tulevaisuuteen koronan takia. Toivon vain, että pääsen tutkimukseen. 
 
Jonkun ajan kuluttua sain sairaanhoitajalta soiton. Geriatri oli tutustunut tuloksiin ja ehdotti verenpai-
nelääkkeeni halusi vaihtoa. Eikä se ollut huono vaihto.  
 
Harmi vain, että korona sotki tämän tutkimuksen. Miten käy toisille 45 syntyneille? 
 
Terveisin, 

Hellevi Otamo 
Tukiystävä ja syke-ryhmäläinen 

Kysyimme Ikäneuvolasta, että pääsevätkö tänä vuonna 75 täyttävät tarkastuksiin. He vastasivat, että: 
”Vanhusneuvola jatkaa toimintaa, kun se on turvallista. Kyllä yritetään saada kaikki vastaanotettua .” 

Turussa aloitettiin tammikuussa kahden vuoden kestävä 
ikäneuvolatoimintakokeilu. Kohderyhmänä ovat 75-
vuotiaaat asukkaat. 

Kaikki itsenäisesti kotona asuvat vuonna 1945 syntyneet 
turkulaiset saavat ensi vuonna kutsun vastaanotolle.  
 
Ikäneuvolan tavoitteena on ylläpitää ja parantaa vanhus-
ten terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä kotona selviyty-
mistä. Samalla kartoitetaan asiakkaan mahdollisia tulevai-
suuden palvelutarpeita. 

Lähde: turku.fi Kuva: Pixabay 
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On paljon puhuttu nuorten syrjäytymisestä ja ehkä 
syrjäyttämisestäkin. Se voi olla mahdollista kuitenkin 
kaikissa ikävaiheissa myös ikäihmisten kohdalla. Syr-
jäytymiseen voivat vaikuttaa sekä yhteiskunnan ra-
kenteet että ihmiset itse omalla toiminnallaan. 
 
Tähän kaikkeen luonnollisesti on vaikutusta omalla 
terveydellä ja mahdollisuuksilla toimia sekä osallis-
tumisen mahdollisuuksilla. Jokaisen tulee kuitenkin 
ottaa itse vastuu itsestään mahdollisuuksien mu-
kaan. Ihminen voi omalla asennoitumisellaan vai-
kuttaa moneen asiaan. 

 
Lähdenkö kokeile-
maan uusia asioita vai 
sanonko varmuuden 
vuoksi ei ?  
 
 
 

Usein on kyse uuden pelosta ja että on helpompi 
vaan vetäytyä. Tällaisia asioita ovat mm. uudet ns. 
digipalvelut ja yleensä internetin käyttäminen. 
 
Yhä useammat omastakin ystäväpiiristä sanovat: 
”En käytä mitään nettipalveluja eikä minulla ole 
edes konettakaan kotona. Itse asiassa en tarvitse 
sitä. Se on tätä nykyajan hömpötystä.” 
 
Tällä asenteella me kuitenkin huomaamattamme 
syrjäytämme itsemme nykymenosta ja yhteiskun-
nasta. Tekniikka etenee kuitenkin koko ajan, halu-
amme tai emme. Lähes kaikki palvelut ovat jo säh-
köisessä muodossa. Elämä vaan menee siihen suun-
taan huolimatta meidän halustamme. 
 
Elämme parhaillaan Korona-aikaa. Tämä on aikaa, 
joka todellisuudessa haastaa meidät kaikki käyttä-
mään erilaisia etäyhteyksiä. Ikäihmiset ovat kotika-
ranteeneissa eivätkä voi tavata muita kuin omassa 
taloudessaan asuvia. Voimme soittaa perinteisesti 
puhelimella, mutta myös videopuhelut ovat mahdol-
lisia sopivalla puhelimella. Myös kirjojen lukeminen 
on mahdollista tietokoneen avulla. 
 
Tietokone, vaikkapa kannettava tietokone, kan-
nattaa jatkossa hankkia. Se ei paina paljon eikä ole 
nykyään myös kovin kallis (alle 500 €). Onhan lähes 
jokainen hankkinut itselleen televisionkin, joiden 
hinnat lienevät samaa luokkaa. Kun korona-aika on 
ohi, ostoksille voi taas lähteä. Ostoreissulle on hyvä 

ottaa mukaan tukihenkilö, sukulainen tai joku muu, 
joka auttaa alkuun koneen käytössä. Tietokoneella 
yhteyden pitäminen ei ole vaikeaa. 
 
Lähes kaikki pankkipalvelut voi hoitaa tietokoneen 
avulla verkkopalvelussa kotona. Kannattaa varata 
neuvonta-aika pankilta, jolloin myös saa verkkopal-
velutunnukset yms. Terveydenhuollon, Kelan, va-
kuutuslaitosten ja vaikkapa verottajan palvelut ovat 
helposti saatavilla internetin välityksellä. Voit varata 
aikoja, kysellä tietoja asiakaspalveluosion kautta ja 
tehdä hakemuksia ja ilmoituksia netin välityksellä. 
Tällöin sinun ei tarvitse jonotella puhelimessa tai 
palvelupisteessä, vaan asiat hoituvat yleensä melko 
helposti ko. järjestelmien avulla kotoa. Tietokonees-
sa on myös mm. Google-hakukone, jonka avulla voit 
saada tietoa lähes kaikesta ilman suurta vaivaa ja 
puhelinsoittoja. Tieto löytyy helposti yleensä vain 
muutaman hakusanan avulla. 
 
Turun kaupunginkirjasto haastaa: opasta lähim-
mäisesi nettiin eli jokaista opettamaan läheiselleen 
vaikkapa Vaski-kirjaston käyttöä eli miten ladataan 
ja luetaan e-kirja kirjaston verkkosivuilta. 
 
Palveluilla on tärkeä rooli iäkkäiden elämänlaadun 
tukemisessa sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä ja 
lieventämisessä. Jokainen meistä haluaa olla muka-
na ja osana tätä yhteiskuntaa. Jos jättäydymme ul-
kopuolelle, meistä tulee vihaisia ja sairastumisen 
riski lisääntyy, kun voimme henkisesti huonosti. Tä-
hän kaikkeen tarvitsemme kyllä apua ja tukea, 
mutta myös oma asenne on ratkaiseva.  
 
Terveyttä ja Hyvää kevättä! 

  Teksti: Seija Tamminen 
Vanhustuen hallituksen jäsen 

Emmehän syrjäytä itse itseämme 

Tiesitkö 
 
Jos tavallisen kirjan lukeminen on työlästä tai  
mahdotonta esimerkiksi näön tai lihaskunnon  
heikkenemisen vuoksi, voit ryhtyä maksuttomien 
Celia äänikirjojen kuuntelijaksi.  

 
Kysy palvelusta kirjastolta 
tai osallistu Vanhustuen 
tietoiskuun 18.5. (ks. 22).  
 

Myös me Vanhustuen henkilökunta olemme tar-
vittaessa apunasi. 

Kuva: Pixabay 

Kuva: Pixabay 
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Ajatuksia digitalisaatiosta 

Olen neljännen vuoden kasvatustieteen maiste-
riopiskelija, joka kirjoittaa parhaillaan pro gradu- 
tutkielmaansa koskien vanhusten ajatuksia digitali-
saatiosta. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, 
minkälaisia kokemuksia ja ajatuksia vanhemmalla 
väestöllä on koskien nopeaa teknologian sekä digi-
laitteiden kehittymistä. Lisäksi haluan selvittää van-
husten ajatuksia yleisesti liittyen digitalisaatioon 
yhteiskunnallisena ilmiönä. Suuntaan tutkimukseni 
tarkastelun erityisesti siihen, miten teknologia vai-
kuttaa vanhusten sosiaaliseen käyttäytymiseen ja 
miten se näkyy heidän sosiaalisessa arjessaan.   
 
Aiheen ajankohtaisuus nousee esiin, kun yhä suu-
rempi osa palveluista siirtyy verkkoon ja erilaisia 
älylaitteita, ohjelmia sekä palveluita kehitetään ja 
päivitetään jatkuvasti. Teknologia ja sen hyödyntä-
minen arjessa on nykypäivän valtaväestön normi, 
mutta mitä ajattelevat ja kokevat ne, jotka eivät ole 
kasvaneet internetin ja älypuhelimien ympäröimä-
nä.  
 
Korona-pandemian ajankohtaisuus korostaa aiheeni 
merkitystä entisestään. Kun riskiryhmiä kehotetaan 
pysymään kotonaan ja vähentämään sosiaaliset 
konktaktinsa minimiin, on sillä myös suuri vaikutus 
vanhusten sosiaaliseen elämään.  
 
Digilaitteet mahdollistavat yhteydenpidon läheisiin, 
mikä monelle tuo tukea ja turvaa sekä vähentää yk-

sinäisyyden kokemusta näinä vaikeina aikoina. Lisäk-
si laitteet luovat meille viihdettä ja tekemistä kaiken 
tylsyyden keskellä. Kuitenkin moni voi myös kokea 
itsensä yhä yksinäisemmäksi, jos laitteet ja niiden 
käyttö eivät kosketa omaa arkipäivää tai jos niiden 
käyttöön liittyy ongelmia.  
 
Mielestäni tuotteiden 
ja palveluiden kehityk-
sessä erityisesti tällaisi-
na aikoina olisi tärkeää 
kuunnella myös van-
husväestöä, sekä pyrkiä 
ottamaan huomioon ne 
mahdollisuudet, haas-
teet ja mielipiteet, joita 
kyseinen ryhmä esittää.  
 
Tutkimukseni toteutetaan ryhmähaastatteluina, joi-
hin tarvitsen vielä lisää haastateltavia. Pyydän kaik-
kia kiinnostuneita ottamaan yhteyttä Vanhustukeen. 
Olen myös kiinnostunut juttelemaan muista mielipi-
teistä ja kokemuksista aiheeseen liittyen, joten jos 
kiinnostuksenne herää, minut tavoittaa myös sähkö-
postitse laura.mj.24@gmail.com. 

 
Ystävällisin terveisin, 

Laura Johansson 
Tukiystävä 

Apua digiloikkaan 

Turun kaupunginkirjasto 
Kohderyhmä: Ikäihmiset ja kaikki tukea tarvitsevat 
Etätuen muodot: Puhelin 
Tukea on tarjolla: pe 13-15 
Puhelinnumero: 040 356 4356, 040 643 0322 
 
Turun Seudun Omaishoitajat ry  
Kohderyhmä: Omaishoitajille (myös epävirallisille) 
Etätuen muodot: Puhelin, sähköposti 
Tukea on tarjolla: arkisin klo 9.00 – 14.00, 
Puhelinnumero:  040 - 683 9595 
Sähköposti: digi.tutuks@gmail.com 
 

SenioriJelppi 
Kohderyhmä: Ikäihmiset 
Etätuen muodot: Puhelin, sähköposti 
Tukea on tarjolla: arkisin klo 10–14 
Puhelinnumero:  02 2513261  
Sähköposti: info@seniorijelppi.fi 
 
Turun Seudun Vanhustuki ry 
Kohderyhmä: Ikäihmiset 
Etätuen muodot: Puhelin, sähköposti 
Tukea on tarjolla: arkisin kello 9–15 
Puhelinnumero:  044 536 7741 
Sähköposti: info@vanhustuki.fi 

Autamme kykyjemme mukaan esimerkiksi tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen käytössä.  
Mekään emme ole IT-alan ammattilaisia, vaan tarjoamme vertaistukea tietotekniikan aktiivikäyttäjinä  

ja puhelinkeskustelun asettamien rajoitusten puitteissa. 
Ota rohkeasti yhteyttä! 

Kuva: Pixabay 

https://www.facebook.com/events/2806370259410383/?event_time_id=2806370276077048
mailto:digi.tutuks@gmail.com
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Korona-ajan etäperhe-elämää 
Se tapahtui niin äkkiä. Siis se hallituksen ilmoitus 
että yli seitsenkymppiset suojellaan koronalta 
asettamalla heidät kotikaranteeniin. Erilaisia huhuja 
oli jo kuultu eri puolilta maailmaa, mm. että Kiinassa 
miljoonat ihmiset suljettiin koteihinsa, vain ruoka 
tuotiin ovelle. Australiasta alkanut vessapaperin 
hamstraus levisi koko maailmaan. Suomessa toinen 
kaupoista loppunut tuote oli papusoppa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berliinissä asuva kuopukseni ehti maaliskuun alussa 
käydä katsomassa äitiään, viikonlopuksi vain – oli 
kyse työmatkasta. Esikoinen oli varannut liput len-
nolle Kaliforniasta Frankfurtin kautta Suomeen. Vii-
koksi, mutta nähtyään kuvan yllä olevan kuvan len-
tokentän valmistautumisesta karantoimaan matkus-
tajia, hän peruutti matkansa. Poikien isä taas asuu 
Israelissa. Vaan onhan keskimmäinen pojista Suo-
messa, Järvenpäässä, ei vanha äiti yksin jäisi. Ja 
sitten suljettiin Uudenmaan rajat! 
 
Suomessa ei julistettu ulkonaliikkumiskieltoa, näissä 
muissa maissa kyllä. Ulos sai mennä vain liikunnalli-
sista syistä, ei maleksimaan. Saksassa sai kokoontua 
kaksi kerrallaan - jos menivät urheilemaan ja vain 
lähitienoilla. Henkilö- ja kotiosoitetodistus oli oltava 
mukana. Nyt kovimpia rajoituksia jo puretaan per-
heeni maissa. Niissä on kuitenkin sakon uhalla pak-
ko käyttää maskia mennessä mihin tahansa julki-
seen tai paikkaan jossa on useampia ihmisiä. Meillä 

se ei ole tarpeellista! Miksi ei? 
 
Useimmissa maissa vain määrätyt työpaikat olivat 
toiminnassa. Pojistani vain nuorin työskenteli koko 
ajan – tosin etänä. Toukokuun alusta hän saa mennä 
työpaikalle kahtena valittuna päivänä viikossa – 
maski kasvoilla. Koulut alkavat asteittain, pojanpojat 
(11- ja 14-v) Kaliforniassa ovat innoissaan vaikka 
kotioloissakin he harrastivat ja kokoontuivat kave-
rien kanssa – virtuaalisesti.  Järvenpään pojanpoika 
on 6-vuotias, mutta isänsä ollessa kotona myös hän 
oli. Lastentarhanopettajaäiti on töissä. 
 
Ja entäs se äiti, minä? Kiitos kysymästä, kaikki hyvin. 
Alun tyhjäntoimitustunteeseen tottumisen jälkeen 
aika alkoi taas lentää. Viikonloput vilistivät, pääsiäi-
nen ja vappu huristivat ohi. Suomipoikani kävi ruo-
kakaupassa puolestani ennen ja jälkeen rajasulun. 
Lisäksi pakastimeni on täynnä viime vuoden marjo-
ja, sieniä ja muuta terveellistä. Kaappi taas on pul-
lollaan viime kesänä kuivattuja yrttejä ja 
”rikkaruohoja”, herkullista pujoakin. Nälkä ei vaivaa. 
Sosiaalinen nälkä kylläkin yllätti ja pojan koiraakin, 
Elvistä, on ikävä.. 
 
Vaikein asia on se, ettei saa olla lähikosketuksessa 
lastenlasten kanssa. Videopuhelut eivät vastaa lähi-
halausta eikä hiljaista keskustelua ennen nukku-
maanmenoa. Tunnen, että ”vanhan viisauden” siirto 
lastenlapsille on ajattelematta estetty; eiväthän lap-
set juuri levitä virusta eivätkä itse sitä voi saada 
”suojassa” säilyvältä isovanhemmalta. 
 
Vaan pysykäämme terveinä, virkeinä, ollaksemme 
valmiina syöksymään takaisin elämään, kun se meil-
le taas sallitaan! Käsien pesua vaan.... 
 

Teksti ja kuva: Päivi Eskola, Hallituksen jäsen 

Olemme saaneet seuraavan sähköpostin yhdistyksen edunvalvontaryhmäläiseltä: 
 

"Covid19-kriisi eristää erityisesti ikäihmiset nyt neljän seinän sisälle. Olemme kiinnostuneita, miten korona-
virus ja sen aiheuttamat rajoitteet ovat vaikuttaneet sosiaalisen tuen kokemukseenne ja mielialaanne.  

Aineistoa kerätään sekä Suomessa että Kanadassa. Aineistosta tullaan kirjoittamaan tieteellinen julkaisu."  
Tutkimusryhmän puolesta, Sini Eloranta, sairaanhoitaja, TtT, hoitotieteen dosentti 

 
Tulemme lähettämään tämän sähköisen kyselyn sähköpostitse kaikille 65-vuotta täyttäneille jäsenille, tu-
ettaville ja vapaaehtoisille. Kysely on luvattu lähettää meille toukokuun aikana. Kyselyyn vastaaminen on 
vapaaehtoista. Jos haluaisit vastata kyselyyn, mutta et ole saanut sitä kesäkuuhun mennessä, ilmoitathan 
toimistolle. Tarkistetaan, että meillä on sähköpostiosoitteesi tiedossa. 

+ 65 –vuotiaille 
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Pulma 

Pulmien ratkaisut sivulla 25. 

1. Missä suomenkielisessä sanassa on kieltosana ja säähän liittyvä sana? 
 
2. Miksi Muhokselta meloo Ouluun neljässä tunnissa,  
mutta Oulusta Muhokselle melominen kestää kuusi tuntia?  
 

Ruokavalio voi auttaa kipuihin ja kolotuksiin 
Omena päivässä pitää lääkärin loitolla, sanoo vanha sananlasku.  Sanoissa piilee tietty totuus, sillä ravitse-
musterapeutti Pirjo Saarnian mukaan kipuja voi hillitä ruokavalion avulla. Syö oikein, sammuta tulehdus –
kirjassaan Saarnia kertoo, että elimistössämme jyllää matala-asteinen tulehdustila jokaisen aterian jälkeen 
ja mikäli syö jatkuvasti epäterveellisesti, voi tulehduksesta tulla krooninen.  
 
Matala-asteista tulehdusta aiheuttavat vääränlaisen ruokavalion lisäksi muun muassa ylipaino, vähäinen 
liikunta, alkoholin käyttö ja tupakointi sekä huono suolistomikrobisto ja happo-emästasapainon häiriöt. 
Tulehduspesäke voi löytyä esimerkiksi suusta, suolistosta tai keskivartalokiloista. Tulehdustila pitäisi saada 
sammutettua, sillä se vaikuttaa ihmisen kehossa lähes kaikkeen nivelistä sokeritasapainoon ja on myös 
monien kroonisten sairauksien ja kipujen taustalla. 

 
Vaikka kivun itsehoitoa ruokavalion avulla on tutkittu laajasti, aiheesta 
puhutaan vielä melko vähän. Saarnian mukaan kipupotilaiden olisi hyvä 
välttää muun muassa prosessoituja ruokia, lisä- ja väriaineita, valkoisia 
jauhoja, sokereita ja kovia rasvoja. Sen sijaan kannattaa suosia erityisesti 
kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä siemeniä ja pähkinöitä. Marjat, kas-
vikset ja hedelmät sisältävät soluja suojaavia antioksidantteja, pähkinät ja 
siemenet välttämättömiä omega-3- ja omega-6-rasvahappoja. 
 

Esimerkkeinä tiettyjen ruoka-aineiden vaikutuksista Saarnia kertoo, että granaattiomena laskee tulehdus-
ta, kirsikat ovat hyviä lihas- ja nivelkipuihin, punaiset viinirypäleet puolestaan ovat vahva antioksidantti. 
Kirjassa suositellaan kiinnittämään huomiota ruoan valmistuslämpötilaan. Tulikuumalla pannulla käristä-
misen sijaan ruoka olisi hyvä valmistaa matalammassa lämmössä hauduttamalla. 
 
Tärkeää on myös tuntea oma keho, sillä usein oma kokemus on paras mittari siihen, miten eri ruoka-
aineet vaikuttavat olotilaan. Ehdottomia ruokarajoituksia tarvitaan vain harvoin ja rajoitukset ovat yksilölli-
siä. Käytännössä riittää, että oireita aiheuttavia ruokia käytetään vähemmän ja harvemmin. 
 
Esimerkiksi munuaisten vajaatoimintaa tai kihtiä sairastavan saattaa olla tarpeen välttää joitakin ruoka-
aineita jokapäiväisessä ruokavaliossa. Joissakin tutkimuksissa on todettu välimerellisen ruokavalion vai-
kuttavan edullisesti nivelreuman oireisiin. Mikään yksittäinen ruoka-aine ei lisää riskiä sairastua tulehduk-
selliseen suolistosairauteen, jotkut ruoat voivat kuitenkin yksilöllisesti olla yhteydessä ruoansulatuskana-
van oireisiin.  
 
Monesti pienet vaivat laitetaan myös ikääntymisen piikkiin. Mistä tahansa vaivat johtuvatkaan, Saarnian 
mukaan niitä voi helpottaa oikealla ruokavaliolla.  Täytyy kuitenkin muistaa aina, että ruokavalio ei korvaa 
lääkkeitä tai kirurgista hoitoa. 
 

Teksti: Nina Tila 
Yhdistystyöntekijä 

Osallistu etäyhteydellä tietovisaan torstaisin kello 13. Linkki löytyy kotisivuiltamme. 
Jos Teams ei ole sinulle tuttu, autamme sinua mukaan — soita rohkeasti toimistolle. 

Kuva: Pixabay 
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Turun Seudun Vanhustuki ry:n Tukiystävätoiminta 
on maksutonta ystävätoimintaa 70 vuotta täyttä-
neille yksinäisille ja yksin asuville henkilöille. 
 
Poikkeusajan välitämme ensisijaisesti puhelinystä-
viä. Puhelinystävyydet voidaan myöhemmin vaihtaa 
tukiystävyyksiksi. 

LISÄTIETOJA / kysy ystävää: 
 puh. 045 613 8839  
 www.vanhustuki.fi 
 
 Puhelinystävä soittaa sopimuksen mukaisesti 2-4 
kertaa kuukaudessa ja juttelee arjen asioista ja vaik-
ka muistelee menneitä. 

Tarinani 

Vapaaehtoinen ystäväksi 

Tein Jukan haastattelun 
22.4. puhelimitse ja kä-
vin ottamassa kuvan 
turvavälin päästä.  
 
Jukka haki itselleen Van-
hustuen ystävätoimin-
nan kautta juttukaveria 
syksyllä ja noin neljän 
kuukauden kuluttua so-
piva ystävä löytyi. Nyt 
hän kertoo elämästään 
meille. 
 

Olen syntynyt Turussa Heidekenillä, eli olen paljas-
jalkainen Turkulainen. Olen vanhempieni esikoinen, 
ja minulla on minua neljä vuotta nuorempi veli ja 
sisarpuoli äitini myöhemmästä avioliitosta.  
 
Lapsuudesta on jäänyt voimakkaasti mieleeni huoli 
äidin jaksamisesta, koska hän oli perheen ainoa 
elättäjä. Asuimme Kaarinankadulla, aivan Kerttulan 
koulun läheisyydessä. Siellä myös kävin kouluni, en-
sin kansakoulun ja sitten perään oppikoulun. Sain 
koulun päättäessäni 50 markan stipendin hyvästä 
koulumenestyksestä. Muuten, Mauno Koivisto oli 
saman koulun oppilas, tosin 3 vuotta ylemmällä luo-
kalla. 
 
Koulun jälkeen hain paikkaa asiapoikana erääseen 
vaatetehtaaseen. Muistan kuinka haastatteluun 
mennessäni näin toimistoon johtavien kierreportai-
den olevan täynnä paikkaa hakevia poikia. Ei näyttä-
nyt hyvältä, mutta jäin jonon jatkoksi. Kun yrityksen 
johtaja tuli paikalle ja kertoi tehtävästä maksettavan 
250 markkaa, kaikki muut lähtivät. Minä sain paikan. 
Ensimmäisenä palkkapäivänä sain yllätyksekseni 
huomata että todellinen palkka olikin 400 markkaa, 
eli huomattavasti ilmoitettua suurempi. Mukava 
yllätys! 
 

Myöhemmin halusin jatkaa opiskelua teknisessä 
koulussa ja sitä varten hain työpaikan, jossa sain 
vaaditun kahden vuoden harjoittelun suoritettua. 
Teknisestä koulusta valmistuttuani olin jo naimisissa 
ja minulla oli esikoispoika.  
 
Ensimmäinen työpaikkani oli Raision tehtaat, missä 
toimin suunnittelijana. Tämän jälkeen siirryin Suo-
men Pulttiin ja myöhemmin maatalouslaitteita val-
mistavaan yritykseen Mynämäelle. Eläkkeelle siir-
ryin 59-vuotiaana noin 30 vuoden työuran jälkeen. 
 
Menin ensimmäisen kerran naimisiin 22-vuotiaana. 
Meillä oli 3 lasta. Ensimmäisen liittoni päätyttyä olin 
jonkin aikaa yksin ennen kuin menin uudelleen nai-
misiin. Lapset olivat vielä melko pieniä, ja halusin 
että heillä on äiti. Liittomme kesti puolisoni kuole-
maan asti. Tyttäreni asuu perheineen Forssassa ja 
toinen poikani asuu Turussa. Olen kummankin kans-
sa aktiivisesti yhteydessä. Toinen pojistani menehtyi 
lomamatkalla Espanjassa. 
 
Koronan aiheuttaman eristyksen aikana sosiaaliset 
kontaktit ovat puhelimen varassa. Televisiota tulee 
katsottua paljon. Sään ja kunnon salliessa olen käy-
nyt myös ulkona auringonpaisteessa. Liikkuminen ei 
ole enää aivan entisellään ja se rajoittaa myös ulkoi-
lua. Tukiystäväni on soitellut minulle viikoittain, kos-
ka tapaamiset eivät nyt onnistu. 
 
Täytin maaliskuun lopussa 93 vuotta ja olin suunni-
tellut syntymäpäiviä. Ne valitettavasti jouduttiin pe-
rumaan kokoontumiskiellon vuoksi, enkä ole ajatel-
lut pitää niitä myöhemminkään. 
 
Minulla ei ole ihmeempiä suunnitelmia koronan jäl-
keen. Kaupungille pääseminen ja ihmisten näkemi-
nen tosin kiinnostaisi. Ja Svarte Rudolfin paistetut 
silakat halusin mennä syömään. 
 

Teksti ja kuva: Timo Karuneva, tukiystävä 
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Sosiaaliset suhteet koronaviruksen aikaan 
Useimmat ihmiset yllätti tieto koronaviruksen ai-
heuttamasta vakavasta sairaudesta. Pandemiasta 
tiedotettiin laajalti, eikä yksin meillä Suomessa, sillä 
tauti on maailmanlaajuinen. Suomessa julistettiin 
käyttöön otettavaksi valtalaki, jonka eduskunta is-
tunnossaan vahvisti. Laki antoi viranomaisille valtuu-
det rajoittaa kansalaisten oikeuksia ja muiden rajoi-
tusten lisäksi meidät yli  70 vuotiaat määrättiin  koti-
karanteeniin. Me ikämme puolesta olemme kaikkein 
altteinta riskiryhmää sairastumaan tähän koronasai-
rauteen ja sen mukanaan tuomiin muihin tauteihin. 
 
Meille riskiryhmäläisille tuli melkoinen elämisen 
muutos. Koton pitää pysyä, eikä saa tavata lapsiaan, 
sukulaisia, ystäviä tai  tuttavia.  Kerhot ja kaikenlai-
set harrastukset on lopetettu. Teatterit, kirjastot ja 
muut tapahtumat on suljettu, tapahtumat peruu-
tettu. Nyt on asiassa jos toisessakin korona liite. On 
koronakevät, koronakaranteeni, korona turvaväli ja 
taitaa aurinkokin olla korona-aurinko. 
 
Tämä aika on ollut varmaan jokaiselle uusi, yllättävä 
ja tuonut käsiteltäväksi vaikeita arjen kysymyksiä. 
Kuka hoitaa kauppa- ja apteekkikäynnit ja muut tar-
peelliset asiat? Miten saada aika kulumaan? Onhan 
olemassa sentään puhelin, mutta onko ystäviä ke-
nelle soittaa? Tykkäävätkö he puhelinsoitoista ja 
mihin aikaan?  Kuinka kauan tämä poikkeustilanne 
kestää? Nämä asiat vaivaavat monen mieltä. 
 
Tämä aika herättää kysymyksen sosiaalisista kontak-
teista. Onko kaikilla edes ystäviä ja numeroita kenel-
le voi soittaa?  Tässä kerron omista kokemuksistani, 
mutta ymmärrän, että jokaisella on kuitenkin oma 
tarinansa tästäkin. 
 
Lapsuudenkodissani maaseudulla oli suhteet naapu-
reihin vaivattomat. Joidenkin  kanssa oltiin enem-
män kanssakäymisessä, mutta toimeen tultiin kaik-
kien kanssa. Lapset siinä ohessa jo kaverinsa löysivät 
ja  kouluun mentäessä  omat kaverisuhteet vahvis-
tuivat. Vieläkin olen yhden lapsuudenystävän kanssa 
yhteyksissä vuosikymmenistä huolimatta. 
 
Muutto eri paikkakunnille on tuonut uusia ystäviä, 
mutta sen myötä usein vanhat ystävyydet unohtuu. 
Tämä elämä on kuin tie, jossa tulee vastaan uusia 
teitä ja polkuja. 
 
Monenlaista on matkan varrella tapahtunut. Paljon 
hyvää, mutta myös surua ja murhetta. Ystävät ja 

suhteet heihin ovat näinä päivinä olleet arvokas si-
sältö ja kantaneet eteenpäin. 
 
Nyt olen asunut Turussa yhtenäisesti yli 40 vuotta ja 
tänä aikana on muodostunut melko  melko laaja 
ystävien ja tuttavien verkosto. Työelämässä mukana 
olleena tuli hyviä työkavereita, joden kanssa poh-
dittiin työpaikan heikkouksia ja vahvuuksia. Se yh-
distää. Mukanaolo ay-liikkeessä, lautakunnissa ja on 
kasvattanut ystäväpiiriä. Varsinkin eläkkeellä ollessa, 
on tullut mukaan eläkejärjestöissä toimiminen ja 
sen myötä tuttavuudet ja ystävyydet. 

Sosiaaliset suhteet eivät ole itsestään selviä juttuja. 
Ihmisiin ja toimintaan pitää olla uskallus ja halu si-
toutua. Ihmisiin pitää itse pitää yhteyttä ja tietenkin 
myös toisinpäin, näin vuorovaikutus toimii. 
Aina ei tarvitse olla samaa mieltä asioista, vaan eri-
laiset mielipiteet ovat elämän rikkaus. 
 
Nyt korona aikana, kun ei ystäviä ja tuttavia voi ta-
vata, koen yhteydenpidon puhelimen välityksellä 
todella tärkeäksi. Puheluista tulee kieltämättä mel-
koisen pitkiä, mutta nytpä on aikaa yhdessä  pohtia 
tai olla pohtimatta monenlaisia asioita. Tärkeintä on 
pitää yhteys ystäviin kunnossa. Karanteenin jälkeen 
jatketaan siitä mihin keskustelussa päädyttiin. 
 
Lopuksi vielä totean, että tämä on minun kokemani 
tapa tänä poikkeusaikana hoitaa yhteyksiä kanssa-
kulkijoihin. Jokaisella on oma elämäntarinansa, laa-
jempi tai suppeampi  ystäväpiiri ja tapansa hoitaa 
suhteitaan. Pääasia on, että ei jää yksinään korona-
ansaan, vaan miettii omat keinonsa olla yhteydessä 
toisiin ihmisiin. 
 
Hyvää kevättä ja kesää toivottaa, 
 

Teksti: Mirja Kautonen 
Tukiystävätoiminnan johtoryhmän jäsen  

Kuva: Pixabay 
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Kohtalon pallot toisesta maailmasta 
Nyt, kun Suomen kansa on painanut päänsä virus-
suojaan ja Vanhustuen ryhmätoimintatilassa ei ole 
ryhmää, ei toimintaa, olen ymmärtänyt, että se, mi-
kä aikanaan oli itsestään selvyys ja parin rivin mer-
kintä tapahtumakalenterissa, oli sittenkin jotain suu-
rempaa, jotain ylimaallista. Se koskettaa sielua kuin 
Beethovenin yhdeksäs sinfonia, Dostojevskin Kara-
mazovin veljekset tai Speden rautakauppasketsi. 
 
Bingo, kuinka kaipaankaan sinua! Nyt voin vain 
muistella, kuinka kauan sitten, keväällä 2019, ensim-
mäisenä työpäivänäni, tuo näytelmä lumosi minut. 
 
Harjoittamattomalle silmälle koko touhu saattaa 
näyttää vain kevyeltä mummojen ja pappojen ajan-
vietteeltä. Mutta kun keskittyy, kuuntelee ja katse-
lee, tarkkaa joka yksityiskohdan, huomaa, että sil-
mien edessä avautuu ei enempää tai vähempää kuin 
shakespearelainen näytelmä kierros kierrokselta 
nousevine jännityksineen ja odottamattomine viime 
hetken käänteineen. 
 
Alussa on yksinkertainen, mutta dramaattinen mise-
en-scène. Näyttämöohje kuuluu: Seijan Sali. Pöy-
täryhmän ympärillä noin kaksikymmentä tuolia. 
Pöydillä kunkin tuolin edessä kaksi bingolipuketta ja 
tussi. Päädyssä bingokone. Salin seinällä, kaapiston 
päällä olevalla tasolla siististi kahteen riviin asetellut 
kymmenen palkintoa. Taaimmaisen rivin oikeassa 
reunassa tämän päivän pääpalkinto, tyylikäs ranne-
kello. Pelaajat astuvat saliin kuin gladiaattorit Colos-
seumille, valmiina taisteluun. Iloista puheensorinaa, 
kuulumisten vaihtoa. Kello lyö 13. Bingoemäntä käy 
läpi säännöt. Syvä hiljaisuus laskeutuu pelaajien kes-
kuuteen. Peli alkaa. 

Bingoemäntä Helena veivaa konetta, ja lausuu taika-
sanat, jotka kone hänelle antaa: ”Iivari kaksikym-
mentäyksi. Gideon neljäkymmentäseitsemän. Bertta 
kymmenen.” Eikä aikaakaan, kun ¬”BINGO!” kajah-

taa ensimmäisen kerran, ja voitokas gladiaattori ko-
hottaa ilmaan hyvin ansaitun käsisaippuapullon. 
Mutta tämä on vasta overtuuri, alkusoitto mahtaval-
le kohtalonoopperalle, jonka lopussa odottaa aurin-
gon kanssa kilpaa kimalteleva kello. 
 
Seuraava kierros. Äsken riitti yksi vaakarivi, nyt vaa-
ditaan tuplasti enemmän. Bingokone jyrisee kuin 
ylimaallinen ruoska sen syytäessä koordinaatteja 
urheille bingokenraaleillemme. Jokainen Helenan 
huutama numero on pienen pieni juonenkäänne: 
toinen lähestyy päämääräänsä, toinen jää kohtalok-
kaasti paikoilleen. Jälleen yksi onnekas strategi ko-
hottaa riemuhuudon, ja hellehattu löytää itselleen 
kodin. Mutta rannekello lepäilee yhä pöydällä, sen 
aika ei koita vielä hetkeen. 
 
Kun tämän kaksinäytöksisen mestariteoksen ensim-
mäiset viisi kohtausta on näytelty ja puolet palkin-
noista matkannut uusille emännilleen, koittaa väliai-
ka, jonka rento perusolemus luo tehokkaan ja jyrkän 
kontrastin äskeiselle trillerille. Tuore kahvi ja mehe-
vät pitkoviinerin palat tekevät kauppansa. Jännitys 
hellittää – hetkeksi. Ratkaiseva näytös, jossa yksi 
bingoilija nousee ylitse muiden, on vasta edessä. 
 
Kun sykkeeni on hetkeksi tasaantunut, minulla on 
mahdollisuus tarkastella gladiaattoreiden näennäi-
sen rauhallisia kasvoja ja kuunnella heidän viisasta 
mielipiteenvaihtoaan. Keskustelua hallitsee omalla 
olemuksellaan Marja, tällä kertaa reservissä oleva 
bingoemäntä.  
 
Toinen näytös. Peli alkaa alusta, eli kun ensimmäi-
nen soturi saa yhden vaakarivin täyteen, on palkinto 
¬– eksklusiivinen keksipaketti – ikuisesti hänen 
omaisuuttaan. 
 
Ja niin me etenemme kohti ratkaisevaa finaalia, pal-
lo pallolta. Katsoja on alati varpaillaan: hän näkee, 
mitä on odotettavissa, hän näkee Suuren Palkinnon, 
jota kohti pelurit kurkottavat. Läntisellä Pitkäkadulla 
voisi nyt vaikka räjähtää jäätelöauto, eikä kukaan 
nostaisi katsettaan pöydästä. Ulkomaailmaa ei ole, 
on vain palloja sylkevä vekotin, jolla on ääretön ja 
kyseenalaistamaton valta. Jos Nikolai II:llakin olisi 
ollut bingokone, jota pyörittää talonpoikien ja por-
variston edessä, ei häntä olisi kai koskaan syrjäytetty 
eikä Neuvostoliittoa syntynyt. 
 
Ja viimein loppuhuipennus. Enää yksi palkinto  
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Pujo Artemisia vulgaris, hyödyllinen rikkaruoho 

jäljellä. Kuka kruunataan bingon kuninkaaksi tai ku-
ningattareksi ja saa valtansa tunnukseksi henkeäsal-
paavan upean kellon? Pallot pyörivät. Gladiaattorien 
tussit tanssivat kosmista balettia lipukenumeroiden 
päällä. Helena lukee. ”Iivari kaksikymmentäkahdek-
san. Bertta yksi. Oskari seitsemänkymmentäkolme.” 
Ja katso ¬– ”BINGO!!!!” Marjan ääni kajahtaa niin 
että Seijan Salin rakenteet ryskyvät. Hän tuli, näki ja 
voitti. Ensimmäinen vertaistensa joukossa. 
 
Jos tarinamme päättyisikin tähän, se olisi sangen 
kelvollinen, ja kävisi epäilemättä hyvästä kertaviih-
teestä. Mutta nyt, kun katsoja luulee kaiken jo ole-
van ohi, tapahtuu niin järisyttävä ja odottamaton 
käänne, että sen kaltaiset ovat ominaisia vain par-
haille tarinankertojille. 
”Mä en käytä kelloja, joten tehdäänkö niin, että jat-
ketaan peliä, ja se joka saa seuraavan bingon, 
voittaa kellon.” Mikä nainen! 
 
Ja niin peli jatkuu. Tämä jumalainen väliintulo on 
mahdollistanut vielä yhden adrenaliinia tirskuttavan 

kohtauksen. Gideon neljäkymmentäneljä. Iivari kak-
sikymmentäkaksi. Bertta yhdeksän. 
”Bingo!” ”Bingo!” 
Ei yksi, vaan kaksi pelaajaa on saanut ruudukon täy-
teen samalla numerolla. Mutta kelloja on vain yksi. 
Kaikki tiivistyy kysymykseen: kumpi huusi ensin?  
Ero mitataan tuhannesosissa, mutta voittaja löyde-
tään vihdoin. Kello ja gladiaattorin ranne saavat toi-
sensa, ja tarinamme on lopussa. Ja minä tutkin häm-
mentyneenä tätä kaikkea sydämessäni. Alusta asti 
panos oli tiedossa, mutta tarina dramaattisine viime 
hetken käänteineen nosti kokemuksen yliluonnolli-
sen puolelle. 
 
Ja niin he poistuvat, bingoemäntä ja hänen soturin-
sa, kukin omiin toimiinsa ja takaisin tavalliseen elä-
mä. Mutta bingokone jää. Kahden viikon kuluttua 
sen jyrinä vavahduttaa jälleen maisia kohtaloita. 

 
Teksti: Daniel Telén 

yhdistystyöntekijä 

Kesä tulossa ja kasveja voi jo kerätä; esim. nokkonen, vuohenputki ja voikukka ovat nyt parhaimmillaan. 
Elo-lokakuussa kukkiva pujo on yksi suosikkikerättäviäni. Tosin sen runsas siitepöly allergisoi monia ja siksi 
sitä yritetään poistaa yleisesti käytetyiltä paikoilta. 

 
Pujo voi kasvaa toista metriä korkeaksi, se on helppo tunnistaa ja kerätä. Lehdet, 
nuput ja kukat sopivat kuivattaviksi. Pujon lehdillä voidaan maustaa ja mureuttaa 
lihaa ja edistää paistilla herkuttelevien ruoansulatusta. Paitsi lihamausteena, sitä 
on käytetty myös humalan asemasta oluenpanoon. Voissa paistetut nuput ja kukat 
ovat herkullisia. Proteiinipitoiset nuput ja kukat ovat katovuosina auttaneet taval-
lista kansaa kadon vietyä sadon. 
 
Pujon lehdet sisältävät tujoni-nimistä eteeristä öljyä joka voidaan poistaa kuiva-
tuksella tai kastaa lehdet kiehuvaan veteen. Tätä yrtistä haihtuvaa öljyä ei pidä 
nauttia raskauden aikana keskenmenoriskin takia. Ylipäätään yliannokset voivat 
aiheuttaa kouristuksia sekä  maksa- ja munuaisvaurioita. 

 
Suvun nimi Artemisia viittaa roomalaiseen neitsyiden, synnyttäjien ja metsästyksen jumalatar Artemiseen. 
Suvun kasveilla onkin hoidettu perinteisesti kuukautiskipuja ja muita naistenvaivoja, edistetty kuukautis-
ten alkamista ja ehkäisty ilmavaivoja. Sitä on myös käytetty yleisrohtona verenkiertohäiriöihin, vatsavai-
voihin, unettomuuteen ja epilepsiaan sekä kaikenlaisiin särkyihin ja kolotuksiin. Sillä on myös lääkitty kar-
jan ähkyä. Nykyisin käyttöalueita ovat ruokahaluttomuus, ruuansulatusvaivat ja kuukautishäiriöt. Pujosta 
eristetty terpeeniyhdiste tappaa bakteereja ja sieniä sekä karkottaa hyttysiä ja muita hyönteisiä. 
 
1600-luvun ruotsalaisessa yrttikirjassa kehoitettiin käyttämään pujoa vaelluksesta väsyneiden jalkojen jal-
kakylvyissä. Yleisesti eurooppalaisessa kansanperinteessä pujo on tunnettu onnea tuottavana kasvina, jolla 
oli voimaa suojata paholaiselta, villipedoilta, myrkyiltä, tulelta, vedeltä ja salamaniskuilta. Pujon varret 
lakastuvat talventörröttäjiksi, joiden pähkylähedelmät ovat tärkeä ravintolähde monille linnuille. 

 
Tiedot on kerännyt                        Päivi Eskola 

Hallituksen jäsen 

Kuva: Pixabay 
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Elämää epidemian aikana 
On maaliskuun puoliväli. Kuntoilukummi toiminnas-
sa olemme juuri kirjoittaneet jatkosopimuksen ja 
opetelleet uudet jalkojen lihaksiin kohdistuvat 
jumppaliikkeet tuettavani kanssa. Mökillä ehdin käy-
mään samalla, kun kävin maamittaushallituksen 
mökkiteitten tarkistuskokouksessa Tammelan kun-
nantalolla. Ensimmäiset rajoitukset tulivat voimaan: 
ystäviä ei voi tavata ja kaikkien yli 70-vuotiaitten  
pitää pysyä kotonaan, eikä heidän luonaan voi käy-
dä ulkopuolisia. Tapaamiset tulee rajoittaa enintään  
kymmeneen henkeen, kaikki henkilömäärältään 
suuremmat tilaisuudet peruutetaan. 
 
Aluksi tuntui epätodelliselta, kun kaikki tapaamiset 
ja menot pyyhkiytyivät pois kalenterista mm. se-
niorien kuntojumppa, jooga, ystävien tapaamiset, 
kokoukset ja yhdistyksemme harrastusryhmät. Neu-
vottelukunnan kokous ja Siltojen välissä tapahtuman 
valmistelu. Myös sähköposti alkoi täyttyä peruutuk-
sista koko huhtikuulta ja jopa kesäkuulle sijoittuvien 
tapahtumien osalta. 
 
Elämä pysähtyi paikoilleen ja piti miettiä, mitä alkaa 
tekemään. Pääsiäinen oli tulossa–teenkö pääsiäisko-
risteita vai kortteja, mutta pääsiäinen meni ohi huo-
maamatta. Lähetinkö vain kolme  korttia, kälyni sa-
noi soittaessaan, ettei hän edes huomannut, että oli 
pääsiäinen. Hänellä on samassa taloudessa neljä 
koululaista etäopiskelussa kotona, kolme poikaa ja 
tyttö, niin riittää kiirettä. 
 
Päivät täyttyivät lehtien lukemisella ja paperien ja 
mappien järjestämisellä.  Varasin pesutuvan ja pesin 
ikkunat sekä tyhjensin kaappeja. Toimistolta Mari 
lähetti sähköpostiterveisiä ja käsityöohjeita siitä, 
mitä voisimme tehdä. Sittenhän löytyi kotoakin kes-
keneräisiä käsitöitä: sukkia, huiveja, turvalonkeroita, 
kissoja,  mohairvillapaitaa jne. Pääosassa olivat kui-
tenkin  TV-ohjelmat ja uutiset. Hallituksen päivittäi-
set Korona-tiedotushetket alkoivat harmittaa, kun 
sijoittuivat jonkun suositun ohjelman päälle. Alkuun 
ne ahdistivat, kun niitä esitettiin kovan paineen alla 

ja kiireen hengessä. 
 
Lähipiirissäni ei alkuun esiintynyt tartunnan saanei-
ta, vaikka tyttäreni perhe oli hiihtokeskus Himoksel-
la viikon  ja heidän poikansa Levillä juuri keskuksen 
sulkemisen  aikaan. Sitten taloyhtiön asukkaissa il-
maantui tartuntatapaus ja huoltoyhtiö toimitti tar-
kennetut ohjeet seinälle, miten voi saada huollon 
palveluita  ja siivous, desinfiointi keskitetään oven-
kahvoihin, kaiteisiin ja painikkeisiin. Pihalla säiliöau-
to ja suojapukuiset miehet desinfioivat jäteastiat..  
 
Joitakin kasvonaamion käyttäjiä alkoi liikkua kau-
pungilla. Kauppoihin tulivat voimaan metrin etäisyy-
det toisiin asiakkaisiin, liukuhihnan ”palikat” poistui-
vat ja kassoille tuli suojapleksit. Sanomalehtiin tuli 
kirjoituksia koronaan sairastuneista. 
 
Arkipäivät alkoivat kulumaan normaalisti kaupassa 
ruokaostoksilla käynneillä, ruoanlaitolla  ja puheluil-
la lähipiirin sukulaisille tai ystäville. 

 Ulkoliikuntaa olen har-
rastanut päivittäin: joka 
päivä joko kävelen, 
pyöräilen tai menen 
sauvakävelylle urheilu-
puiston karikon lenkil-
le. Viikonloppuisin siel-

lä alkoi olla väkeä enemmän kuin kaupungin kaduilla 
olikaan, kun vain ulkona aktiiviurheilijat voivat tree-
nata. 
 
Aika ei ole tullut  pitkäksi eikä tähän mennessä ole 
oireita ilmaantunut. Kaksi kertaa on käyty mökillä 
Tammelassa. Uudenmaan rajojen sulun aikana Kark-
kilassa ja Lohjalla asuvat sukulaiset jäivät rajoituksen 
piiriin ja myöskin Espoossa sekä Helsingissä asuvia 
mökkinaapureita. Hyvä, että rajat avattiin  näin pian. 
 

Teksti: Terttu Raitanen 
Tukiystävä, kuntoilukummi,  

tiedotusryhmä ja käsityökerho  

Kuva: Pixabay 

Kaipaatko keskusteluapua? 
Kirkon keskusteluapu 
Palveleva puhelin 0400 22 11 80 / 
joka ilta klo 18–24   
- Palveleva chat / ma-pe klo 12– 
20. Keskustelut ovat kahdenkeski-
siä.   

Senioripysäkki 
- keskustelutukea p. 040 145 
4100, ma-pe klo 10–14. 
- Facebook ryhmä yli 60-vuotiaille. 
Ryhmä on yksityinen.  
 

Suomen Punainen Risti 
Keskusteluapua koronan aiheutta-
mista huolista ja murheista. 
Soittajille vastaavat koulutetut 
henkisen tuen vapaaehtoiset 
ma-pe klo 9-21 p. 0800 100 200.  
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Vertaisveturiksi 

Sain äskettäin käteeni koulutodistuksen : Olet suo-
rittanut Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen ohjel-
maan kuuluvan VertaisVeturi koulutuksen. Sisältö: 
Ikääntyneen liikunnan ohjaus, ikääntyneen liikku-
miskyvyn testaus, sekä ikääntyneen voima- ja tasa-
painoharjoittelu. 16 oppituntia + itseopiskelu. 
 
Miten kaikki alkoi? Sähköpostiini tupsahti ilmoitus 
tällaisesta kurssista, jolla koulutetaan ohjaajia erilai-
siin vanhusväestön liikkumisen edistämistä lisääviin 
ryhmätoimintoihin. Olen toiminut jonkin aikaa Van-
hustuen kuntoilukummina ja muutenkin perehtynyt 
tähän projektiin, joten se selittänee miksi olin yksi 
viestin vastaanottajista. Vastasin kyselyyn myöntä-
västi ja taisin unohtaa koko jutun. 
 
Mutta sitten tulikin tarkempaa tietoa ja noudatetta-
va aikataulu.  Luin viestin jotenkin huolimattomasti, 
ja olin siinä uskossa että tunti siellä vain kerrallaan 
opiskellaan neljä kertaa viikon välein. Onneksi sen-
tään luin ohjeet toistamiseen ennen kurssin aloitus-
ta ja osasin varautua neljään tuntiin neljänä viikko-
na. 
 
Meitä kurssilaisia oli yhteensä yli kaksikymmentä, 
muutama miespuolinenkin oli uskaltautunut mu-
kaan.  Suurimmalla osalla oli takanaan jokin järjestö 
tai yhteisö, jossa toimivat joko vapaaehtoisena ja  
muutama oli vielä mukana varsinaisessa työelämäs-
sä. Mitään aikaisempaa kokemusta ei kuitenkaan 
vaadittu, vaan kiinnostus niin ikäihmisten liikkumi-
seen kuin myös terveelliseen ravintoon oli riittävä 
osoitus pätevyydestä.  
 
Aluksi saimme pohdittavaksemme, mitkä ovat omat 
vahvuudet vertaisohjaajana. Omalta kohdaltani lä-
hinnä painotin kokemusta vertaistukiohjaajana toi-
mimisen Suomen Kipu ry:n toiminnassa sekä kuntoi-
lukummina toimiminen. Olen myös ollut aktiivinen 
kuntosalilla kävijä ja ryhmäliikuntatunnit ovat tulleet 
tutuiksi. Lisää tukea koin tarvitsevani juuri ikäihmis-
ten liikunnan ohjaamisessa, miten säilyttää optimaa-
linen taso, ettei vaadi liikaa tai vielä pahempaa, ettei 
vaan ole liian lepsu. Myös mahdollisten rajoitusten, 
esimerkiksi erilaisten sairauksien  tai lääkityksien 
oikeaoppinen huomioonottaminen liikuntahar-
joitteita teetettäessä. 
 
Meitä oli ohjaamassa neljä pätevää, oman alansa 
asiantuntijaa. Aluksi käytiin ryhmän kokoamiseen ja 
motivointiin liittyviä kysymyksiä. Ohjaajan omaa 

innostusta ja kannustavaa asennetta ei voi liikaa 
painottaa. Kävimme läpi yksityiskohtaisesti liikkei-
den ohjaamista ja toimimme toistemme ohjaajina. 
Huomioon otettavia asioita oli esimerkiksi tasapaino
-ongelmat eri liikkeitä suoritettaessa. Saimme avuk-
semme painetut ja selkeäohjeiset ja kuvitetut ohje-
lehtiset niin tuolilla kuin seisten suoritettaviin liikkei-
siin sekä voima- että tasapainoharjoitteluun. 
 
Joka kerta saimme kotitehtäviä seuraavaa kertaa 
varten. Piti esim. miettiä, miten arjessa liikkumalla 
voi harjoittaa tasapainoa ja millaisia mahdollisuuksia 
lähiympäristö tarjoaa voima- tai tasapainoharjoitte-
luun. Mitkä arkiset askareet itsessään sisältävät ai-
neksia voimaharjoitteluun ja miten voisit avustaa ja 
ohjeistaa niiden toteuttamisessa? Myös erilaisia 
rentoutusmenetelmiä kehiteltiin niin liikkeiden, mie-
likuvien kuin hengityksen avulla suoritettaviksi. 
 
Kävimme läpi myös ryhmäilmiöiden hallintaa, ryh-
män elinkaarta, siinä esiintyviä rooleja ja ryhmän 
identiteetin muodostumista. Miten saadaan aikaan 
me-henki ja toisia kannustava ilmapiiri.  Ihanneta-
pauksessa ryhmän elinvoimasta riippuen voi ryhmä 
myös itsenäistyä ja toimia jopa ilman ohjausta. 
 
Kävimme tutustumassa myös kuntosaliin, joka toimi 
kuntouttavan fysioterapian tiloissa terveyskeskuk-
sen tiloissa. Vaikka kuntosalit ovat minullekin tuttu-
ja, nämä laitteet olivat taas erilaisia, joten niiden 
toimintaan perehtyminen oli myös paikallaan. Nyky-
äänhän myös monet ikäihmiset ovat tutustuneet jo 
aikaisemmin kuntolaitteisiin, joten kynnys niiden 
käyttöön ei ole kovin korkea.  Laitteiden käyttämi-
nen jopa hyvinkin iäkkäillä henkilöillä on todistetta-
vasti tehokasta. 
 
Yksi osa koulutuksesta oli ravinto ja sen terveelli-
syys. Voimaa ruuasta eli opas ikääntyneille oli hyvin 
havainnollistava opas siihen, mihin oikeaoppinen  
ravinto vaikuttaa. Aivot, muisti,sydän, lihakset, vas-
tustuskyky, luut ja vatsa. Siinä ne tärkeimmät. Esille 
nousivat myös kysymykset vitamiinien riittävästä 
saamisesta, sekä ikäihmisen kohonnut proteiinien 
tarve. Myös riittävä nesteen nauttiminen on pidettä-
vä mielessä. Saimme aivan konkreettiset ohjeet mm. 
eri ruoka-annosten proteiinien ja hiilihydraattien 
määrästä. 
 
Turku on valittu vuosiksi 2019-2021 Voimaa vanhuu-
teen -mentorointiohjelmaan, jossa kehitetään  
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Turun Seudun Omaishoitajat ry 
Oletko omaishoitaja tai autatko 
läheistäsi? Jos on huolia, ota roh-
keasti yhteyttä. Selvitellään asioita 
yhdessä! Puhelinneuvonta arkisin 
9–15 p. 040 681 4965 

Varsinais-Suomen FinFami 
Tuemme mielenterveysomaisia 
omaisneuvonnan keskusteluavulla 
puhelimitse tai videoneuvottelul-
la, arkisin klo 10 – 14, puh. 044 
793 0582. 

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys  
Voit olla yhteydessä mistä tahansa 
muistiin, muistisairauksiin, arjessa 
selviytymiseen tai jaksamiseen 
liittyvissä asioissa. Muistineuvoja 
p. 040 6733 31  
leeni.eriksson@muistiturku.fi 

ikääntyneiden terveysliikunnan hyviä käytänteitä. 
Turun Seudun Vanhustuki ry on yksi kaupungin 
kumppani tässä työssä. Tänä keväänäkin saatiin 
muutama toteutetuksi ennen korona-epidemiaa. 
"Ikääntyneen ravitsemus ja liikunta" pääkirjastossa 
ja "Ulkoilu on tehokasta terveysliikuntaa- ylös, ulos 
ja lenkille" siirtynevät myöhempään ajankohtaan 
tänä vuonna järjestettäviksi. 
 
Heräsikö kiinnostus kuvailemaani ryhmäkoulutuk-
seen? Näitä varmaan järjestetään vastaisuudessa 
lisää, ja voin lämpimästi suositella.  Missä näitä 
opittuja taitojaan sitten voisi ottaa käytäntöön? 
Mahdollisuuksia on lukemattomia. Voisin toimia 
apuohjaajan liikuntaryhmässä tai yksittäisen henki-
lön ohjaajana, myös ulkoilu- ja liikuntaseuraa minus-
ta saisi. Pois ei ole suljettu  muunlaiseen viriketoi-

mintaan osallistuminen tai vaikkapa yhteislaulutilai-
suuteen tai tanssiesitykseen osallistuminen tukihen-
kilön seurana. Mahdollisuudet ovat lukemattomat ja 
kysyntä ja tarve kasvavat koko ajan väestön ikäänty-
essä. 
 
Mitä siis jäi käteen tästä kurssista? Paljon tietoa, osa 
tutun kertausta, mutta osa myös aivan uuttakin. 
Opittu ei tietenkään kauan mielessä pysy, ellei sitä 
pääse toteuttamaan käytännössä. Tällä hetkellä se 
on vielä mahdotonta tätä kirjoittaessani huhtikuun 
alkupäivinä. Mutta ainahan voin soveltaa oppimaani 
omaan elämääni niin liikunnan kuin ravinnon suh-
teen. Silloin opitut tiedot pysyvät mielessä vastai-
suuden varalle. 

       Teksti: Maarit Rintala 
Tiedotusryhmä 

Kuva: Pixabay 

Omainen, kaipaatko tukea? 

Kuntoilukummitoiminnan kuulumisia 

Maaliskuun jäsenlehdessä kerroimme mukavasta uutisesta, että STEA myönsi avustuksen uuteen, ikäih-
misten toimintakykyä tukevaan toimintaan. Poikkeustila sotki suunnitelmia ja toiminta ei vielä ole päässyt 
alkuun. Jopa rekrytointi jäi kesken. 
 
Yhdistyksen hallitus on nyt päättänyt edetä asiassa ja työntekijän haastattelu pidetään toukokuun aikana. 
Tarkoituksena on olla valmiina heti, kun vierailut yli 70-vuotiaiden luokse sallitaan. Poh-
dimme nyt, miten karanteenin aikana tukisimme heitä toimintakyvyn ylläpitämisessä. 
 
Minkälaista tukea sinä nyt kaipaisit fyysisen toimintakykysi harjoittelun tueksi? Kerro 
meille, soita 050 544 3313 (ma-pe 9-15). 

mailto:leeni.eriksson@muistiturku.fi
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Vanhustuen korttipakka 
Pitkän ja rankan työviikon jälkeen vaelsin pitkin Van-
hustuen toimiston käytävää ja saleja, kuin ihmisen 
häilyvä varjo. Näin Seijan salin pöydällä korttipakan, 
joka oli siihen kenties pelikerhon romminlyöjiltä jää-
nyt, ja aloin elottomasti ja konemaisesti laskea 
kortteja pöydälle, yksi toisensa jälkeen. Ja silloin 
minä ymmärsin ------------------------– kaiken…  
 
Kun näen ässän, muistan että on vain yksi toimin-
nanjohtaja, Nina Karuneva. Hänen on voima ja valta. 
 
Kakkosesta tulee mieleeni, että yhdistyksen ylintä 
toimivaltaa käyttävät sen jäsenet, jotka kahdesti 
vuodessa kokoontuvat yhteen tekemään huolella 
harkittuja ja viisaita päätöksiä, joiden avulla yhdis-
tyksemme voi mennä rohkeasti sinne, minne yksi-
kään yhdistys ei aiemmin ole mennyt. 
 
Kun näen kolmosen, muistan että yhdistyksellä on 
kolme rahoituksellisesti eriytettyä kokonaisuutta: 
tukiystävä-, kuntoilukummi- ja muu yhdistystoimin-
ta. 
 
Kun näen nelosen, ajattelen Vanhustuen viesti -
lehteä, jonka jäsenet saavat kotiinsa neljä kertaa 
vuodessa. 
 
Kun näen viitosen, ajattelen ystäväkirjeitä, jotka yh-
distys lähettää tukiystävätoiminnan vapaaehtoisille 
iloksi ja hyödyksi, viidesti vuodessa. 
 
Kuutosesta muistan, että yhdistyksessä työskente-
lee kuusi ihmistä vakituisessa työsuhteessa, eli päi-
västä päivään, vuodesta vuoteen. Heitä ei käy ka-
teeksi. 
 
Kun näen seiskan, muistan että yhdistyksellä on tällä 
hetkellä seitsemän avointa ja maksutonta ryhmää, 
joissa voi unohtaa huolensa ja nousta arjen yläpuo-
lelle mukavien, mielenkiintoisten ja hauskojen ikäto-
vereiden kanssa. 
 
Kun näen kahdeksikon, ajattelen niitä kahdeksaa 
vapaaehtoistehtävää, joissa vanhustukilaiset isän-
maataan ja läheisiään palvelevat: on työryhmäläisiä, 
vanhusten ystäviä, kuntoilukummeja, sykeläisiä ja 
ryhmänohjaajia. 
 
Kun näen yhdeksikön, tulee mieleeni yhdistyksen 
yhdeksänjäseninen hallitus. Heidän käsissään on 
Vanhustuen strateginen johtaminen ja kehittämi-

nen. 
 
Kun näen kympin, ajattelen niitä kymmentä Studia 
Generalia / Virkeä vanhuus –luentoa, jotka viime 
vuonna järjestimme kaupunginkirjaston ja yliopiston 
kanssa, ja joissa toimme tiedon ja ymmärryksen va-
lon satojen ikäihmisten elämään. 
 
Kun näen jätkän, muistan että olen ainut mies työ-
yhteisössäni. On siinä kuulkaa kestämistä. 
 
Kun näen kuningattaren, ajattelen puheenjohtaja 
Maarit Kulmalaa, joka on yhdistyksen kuningatar. 
 
Kun näen kuninkaan, muistan kaikkia toiminnanjoh-
taja Karunevan kuningasideoita, joissa ensi kuule-
malta ei juuri ole järkeä, mutta joita ilman yhdistyk-
sen toiminta olisi persoonatonta, paikallaan polke-
vaa ja hengetöntä. 
 
Korttipakassa on kortteja 52, suunnilleen yhtä pal-
jon, kuin työryhmissämme on väkeä. 
 
Kussakin maassa on 13 korttia. Kun tähän värisuo-
raan lisää jokerin, saadaan tulokseksi 14, yhtä mon-
ta kuin meillä on vapaaehtoisia puhelinystäviä van-
husten tukena.   
 
Kun lasken yhteen yhden maan korttien lukuarvot, 
saan tulokseksi 91, vain kolme vähemmän, kuin se 
vanhusten lukumäärä, joiden yksinäisyyttä vapaaeh-
toiset tukiystävämme lievittävät.  
 
Kuten huomaatte, korttipakka on Vanhustuen toi-
minnan Raamattu, almanakka ja rukouskirja. 
 
Hyvät lukijat: tämä tarina on tosi. 

 
 
 
 
 

Teksti: Daniel Telén 
yhdistystyöntekijä 

Kuva: Pixabay 
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Haluatko tietää yhdistyksestämme enemmän? 
Osallistu Infoon tiistaina.25.5. tai 18.8. kello 13-14, tutustu toimintaamme  

nettisivuiltamme vanhustuki.fi tai soita puh. 044  536 7741. 
Poikkeustilan aikana Info järjestetään Microsoft Teams -etäyhteydellä, ja tällöin tilaisuuteen tulee il-

moittautua joko puhelimitse (numero yllä) tai info@vanhustuki.fi. 

Seuraavat kurssit toimistolla 
• Ti 2.6. kello 16.30-19.30  
• Ke 19.8. kello 13-16 
 
Mikäli kuulut riskiryhmään, kurssipäivä ei sinulle 
sovi tai käyt kurssin mieluummin etäyhteydellä 
(Microsoft Teams), ota yhteyttä puh. 045 613 
8839. 

Vapaaehtoiset 

Pääset mukaan osallistumalla kurssillemme. 
Poikkeustilan aikana voit toimia puhelinystävä-
nä, mutta rajoitusten muuttuessa ystävyys voi-
daan vaihtaa tukiystävyydeksi. Kurssille osallistu-
minen ei velvoita sinua aloittamaan toimintaa. 
 
Ilmoittaudu nettisivun kautta tai puh. 045 613 
8839. 

Ryhdy ystäväksi yksinäiselle yli 70-vuotiaalle 

KUTSU YHDISTYKSEN VAPAAEHTOISILLE 
Tapahtuma Ruissalon kylpylässä tiistaina 9.6. on peruttu. 

 
Vietetään yhteinen tiistai-iltapäivä sen sijaan Suomen vanhimmassa kaupunkipuistossa,  

Kupittaanpuistossa. Tavataan kello 13 Veritas stadionin parkkialueen luona (Blomberginaukio 
4). Ulkoillaan, pelataan mölkkyä, vaihdetaan kuulumisia ja juodaan kahvit –  
turvavälit huomioiden. Lähdetään virkistyneenä kohti kotia noin kello 15. 

 
Ilmoittaudu viimeistään maanantaina 8.6. puh. 044 536 7741 tai 045 613 8839. 
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Toimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön ja noudatamme toiminnassamme  
vapaaehtoistoiminnan periaatteita. Vapaaehtoinen sitoutuu toimimaan haluamassaan  

tehtävässä palkattomasti, tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. 

Vertaisryhmän  tapaamiset  
11.5., 8.6. ja 10.8. kello 13-14.30 
Ryhmässä käsitellään ystävänä toimimiseen ja ystä-
väsuhteeseen liittyviä asioita luottamuksellisesti oh-
jaajan johdolla ja se on tarkoitettu kaikille Tukiystä-
vätoiminnan vapaaehtoisille — niin jo pidempään 
toimineille kuin vasta aloittaneillekin.  
 
Ryhmään otetaan enintään kahdeksan henkilöä. 
Ilmoittaudu Veralle puh. 0445367721 tai  
ohjaaja2@vanhustuki.fi. 

Ystävätapaaminen 19.5. klo 13-15. 
Tapaaminen on tarkoitettu tuki- ja puhelinystäville.  
 
Onko mielessäsi jokin tietty asia, josta toivot tapaa-
misessa puhuttavan? Kerro siitä etukäteen Lauralle. 
 
Ilmoittaudu 15.5. mennessä puh. 0456138839 
(Laura) tai tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi. 

Ystävätoiminnan vapaaehtoisille 

Ystävätoiminnan tapaamiset järjestetään Microsoft Teams etäyhteydellä. 

Tuki– tai puhelinystävä, oletko jo mukana WhasApp-ryhmässä? Siellä on tarjolla vertaistukea ja ajatusten-
vaihtoa sekä yhdistyksen kuulumisia. Ryhmään pääset ilmoittautumalla Lauralle. 

mailto:ohjaaja2@vanhustuki.fi
mailto:tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi
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Kaikille avoin ryhmätoiminta 

Noudatamme hallituksen suosituksia riskiryhmäläisten osalta. Tällä hetkellä kokoontumisia ei sisätiloissa 
suositella, joten toimistolla kokoontuvat ryhmät ovat toistaiseksi tauolla.  
 
Ryhmätoimintaa on toistaiseksi tarjolla etäyhteyksin. Ne toteutetaan Microsoft Teams –ohjelmalla. Päivi-
tetyt tiedot ryhmistä sekä osallistumislinkit löytyvät kotisivuilta www.vanhustuki.fi. Jos ohjelma ei ole si-
nulle tuttu, mutta sinulla on älylaite käytössäsi, soita toimistolle ja opastamme sinut mukaan. Kotisivuilla 
on myös erillinen ohje ohjelman käytöstä. Voit halutessasi tutustua siihen ennen soittoasi. 
 Jo toukokuussa tarjolla on keskiviikkoisin kello 13 yhteislauluja ja torstaisin kello 13 tietovisa. 
 Kesäkuussa ryhmiä lisätään, esimerkiksi käsityökerho alkaa kokoontua joka toinen keskiviikko etänä. 
 
Lisäksi 
Anneli ohjaa tuolijumppaa Ruusukorttelin pihalla kello 11-11.30. Jos asut Ruusukorttelissa, jumppaa mu-
kana parvekkeella tai ikkunan takaa. Jos osallistut ulkona, pidä turvaväli. 
 
Pelikerho kokoontuu Annen johdolla turvavälit huomioiden kesä-elokuussa perjantaisin kello 10-11.30 
pelaamaan mölkkyä Asemapistossa. Otathan käsineet mukaan, jotta heittokapula saadaan seuraavalle 
turvallisesti. 
 
Ryhmätoiminta jatkuu toimistolla, kun se on riskiryhmäläisten osalta hallituksen suositusten mukaista. 

Hyvää kesää kaikille! 
 

T: ryhmänohjaajat Terttu,  
Anne, Helena, Anneli, Marja, 

Heikki, Rainer ja Katri 



23 

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Tapahtumiamme: kaikille avoimet luennot ja tietoiskut 
Ikäihmisiin liittyvien poikkeustilasuositusten aikana  
Olohuoneen tietoiskut lähetetään Microsoft Teams 
kautta. Linkki tietoiskuihin löytyy 15 min ennen tilai-
suutta kotisivuiltamme www.vanhustuki.fi. 
 
Mikäli kokoontumisrajoitukset jatkuvat elokuussa, 
myös  Virkeä vanhuus -luennot pyritään siirtämään 
etäyhteyden kautta tapahtuvaksi. 
 
Kun suositukset sallivat ikäihmisten kokoontumiset, 
tietoiskut jatkuvat toimistolla ja luennot kirjastolla. 
 

Ma 18.5. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Celia-äänikirjat. Kirjaston informaatikko Timo Tuovinen kertoo tästä maksuttomasta palvelusta.  
 

Ma 1.6. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Apuvälineiden asiantuntija Respectalta kertoo arkea helpottavista apuvälineistä ja pienapuväleistä.  
 
Ma 15.6. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Säärihaavojen ennaltaehkäisy, alustus sairaanhoitaja (YAMK) ja auktorisoitu haavahoitaja Ulla Nuutinen.  
 
Ma 10.8. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Ikäihmisten ravitsemus ja fyysisen kunnon hoitaminen, alustus hyvinvointivalmennus Studio One.  
 
Ti 11.8. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento  
Oma jaksaminen sairaan läheisen elämässä. Miten omainen pystyy vaikuttamaan omaan jaksamiseen? 
Aiheesta luennoi omaistyöntekijä ja lähihoitaja Jill Söderdahl, V-S mielenterveysomaiset – FinFami ry.  
 
Ma 24.8. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Kuulon heikkenemisestä ja kuulotutkimuksesta, kuulontutkija Päivi Matti Kuulemisen Erikoisliikkeestä.  
 
Ma 7.9 kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Ikäihmisten ihonhoito alustus kosmetologi Kauneuskeskus Belleza, Naantalin kylpylä. 
 

Ti 8.9. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento  
Vanhustyön asiantuntija Tuula Nikkilä Fingerroosin säätiöstä puhuu ryhmätoiminnan merkityksestä ja vai-
kutuksista ikäihmisten koettuun elämänlaatuun.  

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys  
Hoitajan puhelinneuvonta p. 0800 
19414 ma ja to klo 10-18 sekä ti, 
ke ja pe klo 10–15.  
 
Turun Seudun Nivelyhdistys  
Vertaispuhelin p. 050 593 9003, 
vastaamme ja soitetaan takaisin 
mahdollisuuksien mukaan.  
 
 

Turun Seudun Selkäyhdistys  
Tukipuhelin selkäsairaille ja -
oireisille sekä heidän läheisilleen 
ti klo 10-14 ja to klo 16-20 p. 040 
558 1025.  
 
TULE-tietokeskus  
Fysioterapeutin puhelinneuvonta 
p. 044 744 7085, ma- to 10–15 
(suljettu 29.6.-31.7.). 
  

Turun seudun Reumayhdistys ry  
Reuma- tai muuta tuki- ja liikunta-
elinsairautta sairastavalle tai sai-
rastavan omaiselle, arkisin klo 10 
– 16 p. 02 2777240 / p. 02 
2777242.  
 
Poikkeustila saattaa tuoda muu-
toksia neuvontaan. 
 

Yhteistyökumppaneiden neuvontanumeroita 

Tilaisuudet ovat  
kaikille avoimia ja 

maksuttomia,  
tervetuloa! 
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Tapahtumiamme: kaikille avoimet tilaisuudet 

Helmikuussa lahjoitimme käsityökerhon kutomia  
junasukkia Tyksin vastasyntyneiden teho-osastolle.  

Osastonhoitaja Elina Hiltunen vastaanotti  
lahjoituksen hyvillä mielin.  

Ensimmäiset sukat menivät pikkuiselle tytölle.  

Kesän retki Alppiruusupuistoon ja Kiisanpirtille sekä kesäteatterimatka Somerolle on peruttu.  

Syyskauden ensimmäinen Vanhustuen iltapäivä tiistaina 1.9. kello 14-15.30 Ruusukorttelissa (Puistokatu 
11) 

”Tervetuloa syksy” 
Tilaisuudessa mukana Ulla Oksanen runoineen, Tapio Eloluoto lauluineen, tuolijumppaa Annelin vetämä-

nä, Duo Trabantin Sirpa ja Oskari laulaa ja laulattaa. Tilaisuuden juontaa Ritva Ilmanen.  
 

Maksuton sisäänpääsy. Kahvi kello 14 (2€), ohjelma 14.15. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa. 

Kuvia poikkeustilan toiminnasta 
Henkilökunnan etätyöpisteitä 

Daniel pitää tietovisaa etäyhteydellä 30.4. 

Anneli ohjaamassa tuolijumppaa yhdessä kau-
pungin liikunnanohjaajien kanssa 8.5. 
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Vastaava yhdistystyöntekijä 
Nina Tila 
yhdistys@vanhustuki.fi 
Yhdistystyöntekijät 
Mari Reinikainen / 
Daniel Telén / Kirsi Hyvärinen 
info@vanhustuki.fi 
 
Puh 044 536 7741 

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

Tukiystävät. suunnittelija 
Laura Väihkönen 
Puh 045 613 8839 
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi 
 
Kuntoilukummitoiminnan ohjaaja 
Rekrytointi käynnissä 
Puh 050 544 3313 

Työntekijöiden yhteystiedot 

Pulmien ratkaisut 

Puheenjohtaja: Maarit Kulmala 
Jäsenet: Päivi Eskola, Tarja Kopu, Raili Koski, 
Leena Salonen, Seija Tamminen, Marja Tuo-
himaa  
Varajäsenet: Rainer Grönlund ja Seppo 
Grönlund.  

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

1.Sanassa enkeli (kieltosana en ja sääsana keli). 
2. Muhos on Ouluun verrattuna Oulujoen yläjuoksulla, joten vastavirtaan on hitaampi meloa kuin myötä-
virtaan.  

Yhdistyksen hallitus 2020 

Edunvalvontaryhmä 

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

Yhdistyksen työryhmät 
Ryhmissä toimii yhdistyksen jäseniä sekä 
yhdistyksen työntekijä. 

Ohjelmatyöryhmä 

Seppo Grönlund, Ritva Ilmanen, Katri Lahti-
vuori ja Seija Loponen sekä työntekijä Nina 
Tila. 

Tiedotusryhmä 

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

Tukiystävätoiminnan johtoryhmä 

Mirja Kautonen, Liisa Saarinen ja Rainer 
Grönlund sekä työntekijä Laura Väihkönen. 

Ristikon  
ratkaisu 
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Jäsenedut yhteistyökumppaneilta vuonna 2020 

ASIANAJOTOIMISTO KAILIALA & PALO OY Tuurepo-
rinkatu 6, Turku. Puh. 02 2843 400, www.kplaw.fi. 
Testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen laatimi-
nen -15 %. 
 
ATK-APU SP-SYSTEMS OY Viilarinkatu 5, Turku 
(Länsi1-keskus). puh: 040 512 3906, www.atk-apu.fi. 
Tietokoneen huoltotyöt, mikrotuki, opetus ja koti-
käynnit -15 %. Tietokoneet ja tabletit -10 % nor-
maalihinnoista. 
 
HANSATORIN APTEEKKI  Hansakortteli Yliopistonka-
tu 20 (2.krs) www.hansatorinapteekki.fi Vapaan-
kaupan tuotteista -10 %.  
 
HAUTAUSTOIMISTO PIETÉT Eerikinkatu 25, Turku, 
puh 02 278 0760 ja Kiinamyllynkatu 5, Turku, puh 
02 278 0777 ja Henrikinkatu 2, Naantali, puh 
02 435 3126,  www.pietet.fi. Arkut ja uurnat -10%.  
 
HIERONTA Satama Wellness Puutarhakatu 17 A 32 
(3krs), Turku. Ajanvaraus: www.satamawellness.fi 
tai puh. Petja 040-0943505 / Teemu 040-8340161 / 
Susanna 040-7251140 / Casper 044-2714085.  
7€ alennus normaalihintaisista hierontahoidoista. 
  
HYVINVOINTIVALMENNUS STUDIO ONE Kuntokes-
kus Silver Plus, Pitkämäenkatu 6 (3krs), Turku. Puh. 
040-829 5464, info@studio-one.fi Kuukausijäsenyy-
det (Silver ja Silverplus asiakkuus): -5€/kk. 10x Kun-
tosali ja Ryhmäliikunta -kortit: -10% (rajoitus: 1kpl/
hlö). Veloitukseton tutustumiskäynti kuntosalille 
tai ryhmäliikuntaan tai tapaaminen (60min) perso-
nal trainerin kanssa.  
 
INSTRUMENTARIUM PUPILLI Eerikinkatu 6, Turku. 
Puh. 0203 32 852, www.instru.fi. Voimakkuuksilla 
olevat silmälasit -30 %, ei voi yhdistää muihin tar-
jouksiin tai voimassa oleviin kampanjoihin. 
 
KINTTUPISTE Humalistonkatu 18, Turku. puh. 045-
8611 509, www.kinttupiste.fi.  Jalkojenhoito-
tuotteet ja – hoidot -10 %.  Ei koske tarjoustuottei-
ta. 
 

KUULEMISEN ERIKOISLIIKE, Puistokatu 10, Turku. 
Puh. 044 043 2040, paivimatti.fi. -10% tarvikkeista. 
 
KÄSITYÖ-KAISA KY Hämeenkatu 3 A, Turku. Puh 
02 233 3937. Avoinna ma-pe klo 9-17.  Kaikista 
tuotteista -10 % alennus.  
 
LEMPEÄ HOIVA JA KUNTOUTUS TMI Puh. 050 326 
0414, Ulla Rantanen, www.lempeahoiva.com. Asi-
ointi- ja saattoapu -10 %. 
 
MUOTITALO MARILYN Humalistonkatu 13, Turku. 
www.muotitalomarilyn.fi. Normaalihintaisista nais-
ten vaatteista 20 % alennus.  
 
RESPECTA OY Joukahaisenkatu 6, Turku (Neo-
sairaalan aulassa). www.respecta.fi. Myymälä avoin-
na ark. 9-17. Puh. 040 3488 579, asiakaspalve-
lu.turku@respecta.fi. Jäsenetu -10 % myymälän 
valmistuotteista. 
 
RUISSALON KYLPYLÄ Ruissalonpuistotie 640, Turku. 
www.ruissalospa.fi. Kylpylälipun hinnasta -40 % 
alennusta. Voimassa joka päivä aattoja ja juhlapy-
hiä sekä heinäkuuta lukuun ottamatta. 
 
RUNOSMÄEN KUKKA Veteraaninkatu 3, Turku 
(sisäänkäynti Piiparinpolun puolelta). Puh. 
02 477 2770. Avoinna ark. 9.00–17.30, la 8.30–
15.00, v. 2020 ark. 9.00-17.00, la 8.30-14.00. Su sul-
jettu. Sesonkiaikoina palvelemme myös pyhi-
nä. Jäsenetuna -10 % kukista. 
 
TURUN HUOLTOEXPERTIT Jorma Puttonen, Työmie-
henkatu 1 A, Turku, puh 02 254 7760. 
www.turunhuoltoexpertit.com. Avoinna arkisin klo 
9.00–17.00.  Korjaamme digiboxit, tv:t sekä muut 
viihde-elektroniikkalaitteet. Jäsenetuna korjaus-
työt, varaosat sekä kotikäynnit -15 % normaalihin-
noista. 

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

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

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

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

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö 
tai yhteisö (kannatusjäsenyys), joka toimii yhdistyk-
sen toiminta-ajatuksen ja tarkoitusperien hyväksi. 
 
Voit hakea jäsenyyttä: 
• Täyttämällä alla olevan jäsenhakemuslomak-

keen. Leikkaa se irti ja postita toimistolle 
• tai ilmoittaudu netin kautta 

www.vanhustuki.fi. 
 
Jäsenyys on aina kalenterivuosikohtainen. 
 

Jäsenenä saat 
•  Vanhustuen viestin postitettuna kotiisi neljäs-

ti vuodessa 
•  oikeuden osallistua yhdistyksen matkoille ja 

retkille sekä varainkeruutilaisuuksiin jäsenhin-
taan 

•  jäsenetuja yhteistyökumppaneiltamme 
•  äänioikeuden yhdistyksen sääntömääräisissä 

kokouksissa (henkilöjäsenet). 
 
Ja lisäksi mahdollistat toimintaamme. 

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

 
Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumatonta.  

Kotipaikkamme on Turku. 
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Turun Seudun Vanhustuki ry 

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku  
044 536 7741  
info@vanhustuki.fi   
www.vanhustuki.fi 
facebook.com/Turun-Seudun-Vanhustuki-ry 

Yhdistyksen  
kevätkokous 

 
Kokous on kokoontumisrajoitusten 

vuoksi päätetty siirtää myöhempään 
ajankohtaan. Tiedotamme uudesta 

ajankohdasta elokuun lehdessä. 
 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallitus 


