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Kiitos joululauluista!

Henkilökunta, yhteystiedot

Seuraava jäsenlehti ilmestyy maaliskuussa 2019.
Vanhustuen viesti on Turun Seudun Vanhustu- Taitto: Nina Karuneva
ki ry:n jäsenlehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa
Paino: X-Copy Oy. Painos 1000 kpl.
vuodessa. Lehden saa kotiinsa liittymällä yhdis- Takasivun kannatusilmoitusmyynti:
tyksen jäseneksi.
Nina Karuneva, 045 613 8840
Toimituskunta: Tiedotusryhmä
nina.karuneva@vanhustuki.fi
Kannen kuva: Nina Karuneva
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Pääkirjoitus
Ajankohtaista on kiittää teitä kaikkia vapaaehtoisia, jotka olette monipuolisella tekemisellä ja
mukana ololla mahdollistaneet ne monet ja mukavat Turun Seudun Vanhustuen tilaisuudet sekä tapahtumat kuluneen vuoden aikana.

yhdistyksemme vakiintunutta toimintaa ja nyt
olemme rekrytoineet mukaan tiimiin suunnittelijan. Vuosi tuo tullessaan vaalipaneelin, Vanhustuen iltapäiviä, musiikkitilaisuuksia ja paljon,
paljon muuta ohjelmaa.

Ajankohtaista on kiittää yhdistyksemme työntekijöitä, joiden ansiosta arki sujuu ja toiminta
pyörii. Näin ryhmätoiminta, tilaisuudet ja kaikki
muu toteutuu aikataulun mukaan.

Pyrimme tiedottamaan tulevista tapahtumista
yhdistykset toimivat palstalla Turun sanomissa
ja tietysti yhdistyksemme nettisivuilla ajantasaisesti sekä kuukausittaisessa tapahtumakalenterissa.

Ajankohtaista on kertoa, että hallitukseen on
valittu syyskokouksessa uusia jäseniä erovuoroisten tilalle ja toivotamme heidät tervetulleeksi Turun Seudun Vanhustuen hallitukseen.
Hallituksen nyt jättäviä jäseniämme kiitämme
hyvästä ja ansioituneesta toimimisesta yhdistyksen hyväksi.

Ajankohtaista on nauttia ja hiljentyä Joulurauhan äärellä, hyvien ystävien, läheisten ja perheen seurassa sekä Joulun herkuista ja lämpimästä tunnelmasta nauttien.

Kiitos vielä kerran teille kaikille. Hyvää Joulua
sekä tulevaa Uutta Vuotta omasta ja yhdistykAjankohtaista on katsoa tulevaan vuoteen. Uu- sen puolesta.
sia toimintamalleja käynnistetään, kun rahoitus
Maarit Kulmala
varmistuu Sukupolvet yhdessä-, digiapu- ja kunHallituksen puheenjohtaja
toilukummi – toimintaan. Tukiystävätoiminta on

Syyskokous oli sateisena marraskuun maanantaina. Kokoukseen osallistui 25 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa
päätettiin pitää yhdistyksen mm. henkilöjäsenten jäsenmaksu 15 €:ssa, hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä valittiin jäseniä hallitukseen.
Yksimielisesti valittuna yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Maarit Kulmala. Uusina hallitukseen
valittiin Rainer Grönlund, Tarja Kopu ja Seija Tamminen sekä erovuorolaisista jatkamaan Raili
Koski.
Kiitos hallitustyöskentelystä nyt poisjääneille ja tervetuloa uudet toimijat!

Syyskokousterveiset

Hallitus palkitsi kokouksen päätteeksi
ansioituneita vapaaehtoisia.
Kuvassa vuoden jäsenhankkija Seppo Grönlund,
käsityökerhon vuoden vanhustekopalkinnon
vastaanottaneet Raili Koski ja Terttu Raitanen
sekä kunniajäsenyyden ansainnut Eira Tähtinen.
Lämpimät onnittelut!
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Vanhustuen konkarit
Eletään lokakuun viimeisiä päiviä. Minulla on tapaaminen Ruusun palvelutalossa yhdistyksemme
alkuaikojen aktiivien naisten kanssa. Heistä osa vaikuttaa edelleen yhdistyksemme tilaisuuksissa
tai työryhmissä. Vapaaehtoistyön aikana he ovat ystävystyneet keskenään ja haluavat pitää yhteyttä toisiinsa ja kokoontua määräajoin. Kaikki ovat yhdistyksemme kunniajäseniä ja osa heistä
myös perustajajäseniä.

Näin he muistelivat: perustamisvuosi oli 2002, toiminta alkoi hyvin pienillä resursseilla, mutta intoa oli sitäkin enemmän. Rohkeutta ja uskallusta tarvittiinkin monen monta kertaa yhdistyksen
alkutaipaleella. Kohderyhmä tuli olemaan kotonaan asuvat vähävaraiset vanhukset. Toiminnan
painopisteet kohdennettiin kolmeen sektoriin; edunvalvontaan, tukihenkilötoimintaan ja vanhuksille tietoa, viihdettä ja iloa antaviin yleisötilaisuuksiin. Ruusukorttelin hyvinvointikeskus mahdollisti tilaisuuksien järjestämisen yhdessä heidän kanssaan heidän tiloissaan osin korvauksetta.
Vanhustuki ja sen toiminta on ollut osa konkarien elämää kuluvina vuosina ja siksi he edelleen
seuraavat yhdistystä ja sen toimintaa suurella mielenkiinnolla. Konkarit toivovat yhdistykselle
menestystä ja tulevalta toiminnalta edelleen yhteen hiileen puhaltamista sekä yhdessä tekemisen
halua.

Kuvassa vasemmalta ylärivissä Pirkko Kankare, Anneli Koivikko, Anneli Virta, Seija Loponen ja
Sirkku Salomaa , alarivissä Aili Sjöroos, Tuula Mäkiö, Ritva Ilmanen ja Anita Sorsimo .
Teksti ja kuva: Terttu Raitanen

”Onnellisuus pitää sinut lempeänä.
Koettelemukset pitävät sinut vahvana, epäonnistuminen nöyränä.
Suru pitää sinut ihmisenä ja Rohkeus pitää sinut menossa!”
- Ritva Ilmanen
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Ajatustenvaihtoa hyvässä hengessä
Kävin osallistumassa Ikivireisiin marraskuussa ja
haastattelin osallistujia hieman, jotta saisin paremman käsityksen ryhmän toiminnasta. Kokemukseni oli niin hyvä, että minusta tuntui lähes
hassulta edes kysyä, että mikä saa osallistujat
tulemaan uudestaan? Ryhmässä vallitsi selvä
yhteisymmärrys siitä, että Ikivireiden parhaita
puolia oli keskustelun mielenkiintoisuus. Huumorin sanottiin olevan olennainen osa ja ryhmäläiset pohtivatkin sen olevan syy ryhmän
rentoon ilmapiiriin.

häntä ja muita ryhmäläisiä yhdisti uteliaisuus.
Kaikki osallistujat olivat ensimmäisellä kerrallaan hieman skeptisiä, mutta päättivät lähteä
kokeilemaan ryhmää edes kerran. Ennakkoluulot murtuivat nopeasti, kun kukin huomasi viihtyvänsä loistavasti.

Oma ennakkoluuloni oli, että ohjaajat jakaisivat
puheenvuoroja ja varsinaista keskustelua ei
pääsisi syntymään, sekä ajattelin ryhmän olevan
kireä, mutta olin täysin väärässä. Puheenvuoroja ei jaeta väkisin ja keskusteluun sekoitetaan
Ikivireisiin saa osallistua kuka vain ja keskustelu paljon huumoria. Ohjaaja Suhosen mukaan se,
on vapaamuotoista, eikä siellä edes ehdi tulla
että osallistujat ovat kasvaneet ja asuneet eri
kiusallisia hiljaisuuksia. Päinvastoin, keskustelu puolilla Suomea, jopa eri puolella maailmaa, saa
sujuu harvinaisen hyvällä tahdilla ja luonnolliaikaan jo itsessään paljon puhetta, sillä vaikka
sella tavalla. Puheenaiheet vaihtelevat laidasta kaikki ovat suomalaisia, heidän taustansa ovat
laitaan, mutta sairauksista, lääkityksestä, lääkä- todella erilaisia.
rikäynneistä, lapsista tai säästä ei tule puhetta.
Se ei ole kenenkään sanelema sääntö, vaan niis- Ohjaajat ovat osa porukkaa siinä missä muutkin,
tä asioista ei vain tule juteltua, sillä moni jutte- eikä heillä varsinaisesti ole puheenjohtajan aselee niistä aiheista muutoinkin tarpeeksi, joten
maa ryhmässä. Keskustelun sävy pysyi aina huumuunlainen keskustelu on toivotumpaa.
morintajuisena, sekä kunnioittavana, joten ilmapiiri oli sopiva erimielisyyksistäkin keskusteVarsinaisia teemoja kokoontumiskerroilla ei ole, lemiseen. Monesta asiasta oltiin samaa mieltä,
mutta ryhmänohjaajat aloittavat useasti kerto- mutta erimielisyyksiä käsitellessä syntyi ehkä
malla jostakin aiheesta, joka on ollut heidän
mielenkiintoisimmat keskustelut. Harvan kavemielessään ja keskustelu marssii siitä moneen
ripoppoonkaan keskuudessa keskustelut pitävät
suuntaan aika nopeastikin. Se saattaa kuulostaa mielenkiintoa yllä näin hyvin, joten ryhmänohhieman kaoottiselta, mutta todellisuudessa kes- jaajat Heikki Suhonen ja Rainer Grönlund tekekustelun luonne muistutti paljon enemmän aja- vät selvästi monta asiaa todella oikein.
tusketjua, kuin toisistaan irtonaisia ajatuksia.
Vaikka aihe vaihteli, tuntui että punainen lanka
Teksti: Toni Karuneva
oli aina käsissä. Juttu ei myöskään jäänyt small
Yhdistystyöntekijä
talkin tasolle, vaan ryhmässä saatiin aito yhteys
toisiin ihmisiin.
Eri ihmiset löysivät ryhmän eri tavoilla, eräs
kuuli siitä Turun Sanomien menovinkeistä, toinen sai tiedon tapahtumakalenteristamme. Yksi
oli käynyt muissa ryhmissämme jo pitkän aikaa
ja oli nähnyt Ikivireät –nimen niin useaan otteeseen tapahtumakalenterissa, että yhtenä päivänä hänen oli pakko kysyä työntekijöiltä, että mikä se oikein on? Vastauksenkaan jälkeen hän ei
vielä ollut täysin vakuuttunut ryhmästä, mutta

Ikivireät parillisten viikkojen torstaisin
kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla
10.1.2019 alkaen.
Tule Sinäkin vaihtamaan ajatuksia!
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Miehiä ystävätoiminnassa
Tapaan tänään ystävykset Markun ja
Viljon kodissa. Viljo on syntynyt
maalaistalossa
Paattisilla kuusilapsiseen perheeseen toiseksi nuorimmaisena. Kaikki
omat veljet ja sisaret ovat jo kuolleet. Hänellä ei ole
perhettä eikä lapsia vaan on pysynyt poikamiehenä. Kerron nyt miten heidän tukiystävyyssuhteensa alkoi kaksi vuotta sitten. Itse olen
tavannut Viljon jo kaksi vuotta aiemmin Brahenkadun Löytävähankkeen korttelikahvilan toiminta aikana. Muistan erityisesti sen, kun hän täytti
90 vuotta ja tarjosi kaikille maistuvaa kakkua
kahvin kera. Hän halusi myös ikivihreitä soittavan Soivan laulukirjan, jota yhdistyksessämme
oli myynnissä. Musiikki ja hanurinsoitto olivat
aiemmin hänen harrastuksensa.

no on siinä, että joka kerta
tavatessa liikutaan ulkona. He
ovat käyneet paikoissa, joihin
Viljo (nyt 93v) ei enää yksin
pääsisi käymään mm. he ovat matkustaneet
Myllyn kauppakeskukseen, käyneet IKEA:ssa
syömässä, käyneet Gigantissa puhelinostoksilla,
kierrelleet Ruissalon puistossa, kahvila- ja ruokapaikoissa ja Saaronniemen rannoilla. Turussa
eri Baareissa kahvilla, seuranneet torialueen
purkutöitten edistymistä, kiertäneet tutustumassa Markun entisen työpaikan Kakolan mäen
alueeseen ja käyneet Markun kotona.
Viljolle mieluisin ja rakkain on kotipaikka
Paattisten Tortinmäki, siellä he käyvät kesäisin.
Synnyinkodissaan hän viihtyi tänä kesänä peräti
kolme viikkoa yhteen menoon, kun kaupungissa
oli liian kuuma. Jos Viljo ei saavu meidän viikoittaisiin tiistai tapaamisiimme, arvaamme hänen olevan Tortinmäessä käymässä. Eli pidämme edelleen yhteyttä viikottain. Tähän liittyy
lisäksi se onnekas sattuma, että minun nykyinen
tukiystävätoiminnan tuettavani Terttu on syntynyt Tortinmäessä Viljon naapurina ja he ovat
olleet ystäviä lapsena ja aikuisiässäkin tapailleet. Nykyisin kuulumiset ja terveiset kulkevat
tukiystävätapaamisten kautta, josta olemme
erittäin iloisia.

Marraskuun puolivälissä v. 2016 Markku oli
suorittanut yhdistyksemme Tukiystävän peruskurssin ja jäi odottamaan ystävää. Ilmoituksen
kurssista hän oli lukenut Turkulaisessa olleesta
ilmoituksesta, johon myös vaimo oli häntä kannustanut osallistumaan. Samoihin aikoihin Viljon luona aamupäivisin käyvä kodinhoitaja oli
ehdottanut, että pyydetään hänelle Vanhustuelta tukiystävää. Ystävätoiminnan ohjaaja Johanna Nummila koki heidät sopivaksi pariksi ja niin
alkoi heidän keskinäinen ystävä suhteensa ja
tapaamiset kaksi kertaa kuukaudessa. Kumpikin
ovat ihania ihmisiä, iloisia, elämän myönteisiä,
huumorintajuisia ja kanssa ihmisten tarpeet
huomioivia.

Näin vanhustyötä tekevien tahojen yhteistyö
mahdollistaa yksinäisten vanhusten löytävän
itselleen seuraa ja ystävän. Vaikka olisit ainoa
elossa oleva ilman läheisiä sukulaisia, voit saada
ystävän, joka auttaa sinua arjessasi, ulkoilussa ja
ystävätapaamisissa.
Teksti ja kuva: Terttu Raitanen, tukiystävä
Ryhdy sinäkin ystäväksi
yksinäiselle yli 70-vuotiaalle.
Osallistu ystävän peruskurssille!
Seuraava kurssi 23.1. kello 16.30-19.30.
Ilmoittaudu https://www.vanhustuki.fi/
toiminta/vapaaehtoistoiminta/
tukiystavatoiminta/ tai puh. 045 614 8839.

Kun nyt marraskuussa kävin heitä haastattelemassa, tuntuvat he olevan erittäin hyvin yhdessä toimiva pari., kahvit keittää Markku, ellei Viljo jo ole keittänyt valmiiksi. Maailmaa parannetaan, tai muistellaan menneitä hyviä aikoja,
mutta politiikka-aiheesta ei keskustella. Pääpai6

Kuntoiluystävyyksiä
Vanhus jää helposti kotinsa ”vangiksi”, kun kunto ja toimintakyky heikkenevät. Tiedämme, että
säännöllisellä fyysisen toimintakyvyn harjoittelulla voidaan parantaa minkä ikäisen tahansa
toimintakykyä - ja samalla, kun jumpataan lihaksia, tehdään hyvää niin aivoille kuin sydämellekin. Hyviä jumppaohjeita on maailma pullollaan, mutta totuus on, että yksin ei aina jaksa
tehdä edes hyväksi havaitsemiaan jumppaliikkeitä. Jos vielä kokee esimerkiksi tasapainonsa
heikoksi, nousee kynnys harjoitella yksin entisestään.

sekä rohkaista ja motivoida häntä myös omatoimiseen harjoitteluun.
Elokuussa järjestimme halukkaille vapaaehtoisille koulutuksen yhteistyössä TULEtietokeskuksen ja kaupungin liikuntatoimen
kanssa. Sitten käynnistyi kuntoiluystävää tarvitsevien vanhusten haku. Toiminta suunnattiin yli
70-vuotialle, yksin asuville turkulaisille ja tärkeää oli, että vanhus itse halusi mukaan toimintaan. Koska kyseessä oli kokeilu, jota toteutimme muiden töiden ohessa, tavoittelimme alle
kymmentä osallistujaa.

Näistä mietteistä lähdimme kokeilemaan syksyllä Kuntoiluystävätoimintaa. Tarkoituksena oli,
että vapaaehtoinen käy vanhuksen luona joka
toinen viikko ja seurustelun lomassa he jumppaavat yhdessä ennalta sovitun liikeohjelman
mukaan. Maksuttoman toiminnan tavoitteena
oli tukea vanhusta toimintakyvyn ylläpidossa
Kuntoiluystävyydet tavoittivat toimintaan 74-89-vuotiaita naisia. Yhteisiä kuntoilutapaamisia kertyi syysjoulukuun aikana noin kahdeksan.

Niin vapaaehtoiset kuin vanhukset kokivat toiminnan mielekkäänä; oli mukava jumpata yhdessä ja samalla sai uuden ystävän, jonka kanssa vaihtaa kuulumisia kahvin äärellä.

Mutta haasteitakin tuli vastaan. Yksi vapaaehtoinen itse loukkaantui, eikä voinut aloittaa toimintaa ja yksi ystävyys keskeytyi, kun vanhus joutui muista syistä sairaalaan. Vapaaehtoiset kaipasivat tukea ja ohjausta harjoitteiden kanssa sekä lisätietoa harjoittelun turvallisuudesta. Lokakuussa tapasimmekin ja kävimme läpi näitä asioita sekä kuulimme, miten ystävyydet olivat siihen asti
sujuneet. Joulukuussa päätämme kokeilun yhteisen lopputapaamisen merkeissä.
Kokeilun tuloksena voimme todeta jo nyt, että toiminta olisi vanhuksille tarpeellista ja vapaaehtoisille mielekästä, mutta vaatii oman ammattilaisen tuen toteutuakseen. Olemmekin anoneet
STEAlta rahoitusta toimintaan ja jännityksellä odotamme päätöstä.

Teksti: Nina Karuneva ja Sonja Vainikka
Turun Seudun Vanhustuki ry:n Tukiystävätoiminta on maksutonta ystävätoimintaa yksin
 Tukiystävä käy joka toinen viikko, on juttuasuville yli 70 –vuotiaille vanhuksille. Toimintaa kaveri, tukena ulkoilussa ja apuna asioinnissa.
rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA.
 Puhelinystävä soittaa sopimuksen mukaisesti 2-4 kertaa kuukaudessa ja juttelee arjen
LISÄTIETOJA Tukiystävätoiminnasta
asioista sekä muistelee menneitä.
puh. 045 613 8839
www.vanhustuki.fi/tukiystavatoiminta.
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Uusi koti palveluasumisen piiristä
Monia askarruttaa tulevaisuuden pärjääminen
nykyisessä kodissa. Päätöksenteko ei ole helppoa, ei myöskään luopuminen ehkä jo vuosikymmenien muistoista nykyisessä kodissa.
Alla yhdistyksen aktiivinen vapaaehtoinen Katri
Lahtivuori kertoo omasta prosessistaan hakea
uutta kotia palveluasunnosta.
Olet ollut vasta muutaman vuoden eläkkeellä
ja toimit aktiivisesti yhdistyksessämme mm.
tiedotus- ja ohjelmaryhmässä. Miksi sinä päätit hakea palveluasuntoon?: ”Halusin palveluasuntoon, koska saisin sieltä seuraa ja mielekästä tekemistä kuntoilun ja retkien ja yhteisten
harrastusten parissa.”

puolinen Verkahovi, jonka viereen haluan valmiiksi vanhuuden edetessä. Hakemukseen tarvittiin liitteitä ja painavin niistä on lääkärin tai
sosiaalipuolen todistus tai suositus, miksi juuri
tuon Kotosalla-projektin asuminen olisi juuri minulle tärkeää. Talossa toimii palveluohjaaja joka
arkipäivä jne. ”

Mistä löysit tietoa eri asumisvaihtoehdoista?:
”Olen kauan jo seuraillut työnikin takia eri asumisvaihtoehtoja. Netin kautta haravoin eri mahdollisuuksia ja päädyin YH-asuntoihin.”

Onko sinulla jo uusi koti?: ”Uutta kotia minulla
ei vielä ole, ja varmaan joudun jonottamaan
hyvän aikaa, koska asuntojen vaihtuvuus on niin
pientä.”
Miltä nyt tässä vaiheessa prosessia sinusta
tuntuu?: ”Tällä hetkellä oloni on toiveikas, olen
sisäistänyt erityisesti tulevan kotini palvelut,
sijainnin ja elämän toimintavireyden ylläpidon
tärkeimmäksi elämäni tavoitteeksi, toivottavasti
ajoissa!”
Kiitos Katri, että kerroit omasta hakuprosessistasi jäsenlehtemme lukijoille.

Olet käynyt tutustumassa eri palveluasuntoihin. Minkälaisia asukkaita näissä tapasit?:
”Taas puhun sosiaalipalvelualan töistäni, joissa
tapasin monenlaisia asiakkaita, samoin olen
käynyt esiintymässä palvelutaloissa, ihmiset
niissä olivat aika vireitä, mutta moni oli päässyt
asumaan niihin liian myöhään. Harvemmin oli
pariskuntia, paljon oli yksinäisiä kuin myös autettavia.”
Kun löysit mielestäsi itsellesi sopivan kodin,
mitä seuraavaksi teit?: ”Käytin jalkojani, jotka
vielä 'toimivat' ja menin täyttämään paperit YH- Kuvat Yhdistyksen Asumismessuilta 23.10.2018,
asuntojen toimistoon Humalistonkadulle. TärSanteri Kirsilä
keintä asunnon sijainnin kannalta oli iso, moni8

Turvaa itsemääräämisoikeutesi hoitotahdolla
myöhemmin epäselvyyksiä. Hoitotahdossa voidaan määrätä myös muista asioista, kuin varsinaista hoitotoimenpiteistä.

Kuten jo vanha sananlasku sanoo, vanhuus ei
tule yksin. Vanhuuden mukana tulevat usein
vähitellen erilaiset toimintakykyä heikentävät
vaivat ja sairaudet, jotka voivat johtaa päätöksentekokyvyn ja toimintakyvyn laskuun. Myös
virkeillä perusterveillä ihmisillä voi eteen tulla
yllättävä tilanne, kuten onnettomuus tai sairauskohtaus, joka johtaa äkilliseen päätöksentekokyvyn menetykseen. Tällaisia tilanteita varten
on mahdollista laatia ennalta kirjallinen hoitotahto.

Hoitotahtoon sisällyttää valtuutus, jossa henkilö
valtuuttaa toisen edustamaan itseään hoitoaan
koskevissa asioissa silloin, kun hänen päätöksentekokykynsä on alentunut. Lisäksi hoitotahdossa voidaan määrätä hoivaan liittyvistä toiveista, kuten perushoivassa huomioon otettavista seikoista, tarvittavasta tuesta sekä hoitopaikkaan liittyvistä toiveista. Siinä voidaan
Hoitotahto on juridisesti sitova asiakirja, jota esittää myös taloudellisiin asioihin liittyviä toihoitohenkilökunnan ja potilaan laillisten edusta- veita. Ne voivat liittyä esimerkiksi siihen, miten
jien tulee kunnioittaa tilanteissa, joissa henkilö potilaan omaisuutta tulee käyttää hoidon ja hoivan järjestämiseksi.
on menettänyt tosiallisen kykynsä osallistua
hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.
Hoitotahto on mahdollista tehdä vapaamuotoisesti, mutta siihen on olemassa myös valmiita
Hoitotahdolla tarkoitetaan perinteisesti tahdonilmaisua, jossa annetaan määräyksiä kuo- lomakkeita. Hoitotahto tehdään yleensä kirjallisesti ja siihen tulee tekijän allekirjoitus ja päilemaa edeltävästä hoidosta. Määräykset salliväys. Vaikka hoitotahto ei edellytä todistajien
tuista ja kielletyistä hoitotoimenpiteistä ovat
juridisesti sitovia. Ne perustuvat potilaslakiin,
allekirjoituksia tullakseen päteväksi, niiden olejoka kieltää potilaan terveen tahdon vastaiset
massaolo vahvistaa hoitotahdon uskottavuutta
hoitotoimenpiteet myös silloin, kun kyse on
epäselvissä tilanteissa. Todistajien tulee olla
henkeä ja terveyttä uhkaavista tilanteista.
mieluiten lähisukuun kuulumattomia.
Hoitotahto voidaan antaa myös suullisesti hoitavalle taholle, jolloin se kirjataan sairauskertomukseen. Kirjallinen hoitotahto kannattaa aina
antaa tiedoksi hoitavalla lääkärille ja lähiomaiselle. Sen voi myös lähettää Kelan hallinnoimaan Kanta-järjestelmään, josta se on hoitohenkilökunnan löydettävissä. Esimerkiksi MuisPotilas voi esimerkiksi kieltää elintoimintoja kei- tiliiton sivuilta on mahdollista myös tulostaa
lompakkoon mahtuva hoitotahdon olemassanotekoisesti ylläpitäviä hoitomuotoja, kuten
olosta kertova hoitotahtokortti.
letkuruokinnan, antibioottihoidon tai elvytyksen. Hoitotahdossa voidaan toisaalta myös luetella sallittuja hoitomuotoja, kuten kärsimystä
lievittävää oireenmukaista hoitoa. HoitotahdosTeksti: Laila Kolehmainen
sa ei voi toisaalta määrätä toimenpiteistä, jotka
Oikeustradenomiopiskelija SAMK
eivät kuulu sairauden yleisesti hyväksyttyyn hoitoon. On tärkeää kiinnittää huomiota hoitotahLaila suoritti opintoihinsa liittyvän
don sisältöön, jotta sen tulkinnasta ei tulisi
harjoittelun yhdistyksessämme.
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Iäkkäiden kotihoito Kiinassa
Kiina on maailman runsaslukuisin valtio, jonka
väestö ikääntyy nopeasti. Tällä hetkellä yli 65vuotiaiden osuus on suurin piirtein yhtä suuri
kuin Suomessa, mutta väestöennusteiden mukaan se tulee nousemaan vuoteen 2050 mennessä 32 %:iin. Vertailun vuoksi Suomessa yli 65
-vuotiaiden osuudeksi arvioidaan vuonna 2050
noin 27 %.

Kotihoito sopii myös kiinalaisen perhekeskeiseen kulttuuritraditioon, jossa iäkkäiden vanhempien vieminen hoivakotiin tai muuten kodin
ulkopuolelle voidaan nähdä jopa yleisten moraalisten arvojen rikkomisena. Kotona kuolemiseen liitetään usein myös hengellisiä merkityksiä, sillä kiinalaisessa uskomusperinteessä esiisien palvonnalla on suuri merkitys. Kotona kuoleminen nähdään tällöin sukupolvien välisen
Kiinassa asuu jo tällä hetkellä lukumääräisesti
yhteyden jatkuvuuden takeena. Kotihoito on
maailman suurin vanhusväestö. Samaan ainäin ollen linjassa kiinalaisen kulttuuriperinteen
kaan yhden lapsen politiikasta johtuen kiinalais- kanssa, ja tutkimusten mukaan suurin osa kiinaten vanhusten perinteinen, omien lasten tarjoa- laisista ikäihmisistä haluaakin asua kotona laima sosiaaliturva on rapautumassa. Ongelma on toshoidon sijasta.
korostunut erityisesti Kiinan maaseudulla, josta
aikuiseksi kasvaneet lapset usein muuttavat
Kotia ja perheen tukea korostavan hoivan ontyön perässä kaupunkeihin. Yhtä lastenlasta
gelma korostuu kuitenkin silloin, kun vanhuksilkohden kiinalaisessa perheessä onkin usein nel- ta puuttuvat riittävät sosiaaliset verkostot. Esijän isovanhempaa.
merkiksi monien ikäihmisten lapset ovat kaukana ja monilla ei ole lainkaan omia jälkeläisiä.
Yhtenä ratkaisuna Kiinan on kehittänyt muun
muassa YK:n väestörahaston avustamana hoitomallia, joka perustuu yhteisön tukemaan kotihoitoon. Lisäksi Kiinan hallitus on pyrkinyt tukemaan asennemuokkauksella leskien uudelleen
avioitumista, mikä on ollut perinteisesti tabu
kiinalaisessa yhteiskunnassa.
Kotihoidon kehittämiseen on haettu mallia
myös Suomesta muun muassa erilaisten koulutusyhteistyöprojektien ja tutustumisvierailujen
Ikääntymiseen liittyvistä suurimmista haasteista
Kiinassa on se, miten taataan terveydenhuolto kautta. Kiinassa kaivattua yhteisöllistä kotihoitomallia edustaa esimerkiksi Outokummussa kehivanhenevalle väestölle. Kaupungeissa tilanne
tetty seniorikylä, jossa korostetaan vanhusten
on jonkin verran parempi kuin maaseudulla,
sillä valtion terveysvakuutus kattaa siellä teori- tarjoamien palvelujen läheisyyttä ja saatavuutta
assa kaikki vanhukset. Yksi ratkaisu vanhusten- yhdistettynä itsenäiseen asumiseen. Myös kiihuollon ongelmiin on Suomen tavoin ollut koti- nalaiset ovat olleet kiinnostuneita konseptista
hoidon kehittäminen. Kotihoitoon panostamija käyneet tutustumassa ensimmäiseen Outonen kuuluukin Kiinan kommunistisen puolueen kummussa sijaitsevaan seniorikylään.
viisivuotissuunnitelman 2016-2020 linjauksiin,
Kirjoittaja: Laila Kolehmainen
jonka mukaan 80 % vanhustenhoidosta tulisi
tarjota kotihoitona. Kotihoito toimiikin erityiLaila suoritti opintoihin liittyvän harjoittelun
sesti virkeille ja hyväkuntoisille vanhuksille, joilyhdistyksessä ja tekee meille myös opinla on sosiaaliset verkostot kunnossa.
näytteensä kunnan ja 3.sektorin yhteistyöstä.
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Valtakirja – mikä se on ja miten se tehdään?
Ikääntyessä esiin voi nousta kysymys siitä, kuka
hoitaa pankkiasioita ja muita talouteen liittyviä asioita silloin, kun oma toimintakyky alkaa
heiketä. Valtakirjavaltuutus on oikeustoimilakiin
perustuva tapa valtuuttaa läheinen tai muu luotettu ihminen huolehtimaan taloudellisista ja
niihin kiinteästi sidoksissa olevista asioista.

tuuttaja menettää toimintakykynsä. Päämies
voi kuitenkin myös sisällyttää valtakirjaan erityisiä määräyksiä valtuutettua koskevasta valvonnasta esimerkiksi asianajotoimiston puolesta.

Yleensä ikääntyessä valtakirjaa käytetään esimerkiksi pankkiasioiden hoitoon. Pankkiasioiden hoidossa monilla pankeilla on omia valtaValtakirja voi sisältää myös muita kuin suoranai- kirjapohjia, joita kannattaa käyttää valtuutusta
sesti omaisuuden hallintaan kuuluvia määräyk- tehdessä. Lisäksi on mahdollista antaa paikan
siä. Sillä voidaan esimerkiksi valtuuttaa henkilö päällä läheiselle oikeudet pankkitilin käyttöön
toimimaan päämiehen puolesta viranomaisissa
ja suosia automaattista suoraveloitusta laskujen
esimerkiksi sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.
maksumuotona.
Terveydenhuollossa laillisen edustajan saamaa
valtuutusta kutsutaan terveydenhuoltovaltuutukseksi.
Valtakirja voi olla joko avoin tai yksilöity. Yksinkertaisin valtakirjan muoto on avoin asianajovaltakirja. Valtakirjassa on lähtökohtaisesti valtuutuksen nimen lisäksi vain valtuuttajan allekirjoitus ja päiväys. Yksilöidyssä valtakirjassa
nimetään valtuuttajan ohella valtuutettu sekä
ne oikeustoimet, jotka valtuutetulla on oikeus
tehdä valtuutetun puolesta. Päämies voi itse
päättää, kuinka yksilöidyn valtakirjan haluaa
tehdä.

Kuva: Pixabay

Myös monilla viranomaisilla on omat valtakirjapohjansa. Esimerkiksi Kelalla on valmis tulostettava lomakepohja valtakirjalle, jonka voi
määrätä voimassa olevaksi joko toistaiseksi tai
määräajaksi. Kelassa hyväksytään joskus myös
suullinen valtuutus, jos kyseessä on yksittäinen
asiointi.

Vajaakykyisyyden ennakoinnin näkökulmasta
kirjallinen yksilöity asiakirjavaltuutus sisältää
vähemmän riskejä, kuin avoin asianajovaltuutus. On myös syytä ottaa huomioon, että esimerkiksi pankit ja tietyissä tilanteissa myös viranomaiset edellyttävät yksilöidympää valtakir- Myös Turun kaupungin hyvinvointitoimialan
jaa.
sivustoilta on mahdollista löytää valmis lomakepohja terveydenhuoltovaltuutusta varten. ValValtakirjavaltuutuksella valtuutettua henkilöä ei
lakisääteisesti valvota viranomaisten toimesta, takirja tulee viedä terveysasemalle tai lähipalvekuten toimintakyvyn laskuun erityisesti suunni- lupisteelle. Avoin tai yksilöity valtakirja on mahteltua edunvalvontavaltuutusta. Onkin tärkeää, dollista tehdä myös ohjatusti esimerkiksi sopimuskone-fi -sivustolla.
että valtakirjan saaja on erityisen luotettava
henkilö, sillä valtakirjavaltuutus pysyy voimassa
myös silloin, kun valtuuttaja menettää toiminTeksti: Laila Kolehmainen
takykynsä. Valtakirjan valvonta ja peruuttamiOikeustradenomiopiskelija SAMK
nen valtuuttajan toimesta vaikeutuu, kun val11

Joulu tuo valoa pimeyteen (FOUR SEASONS II)
Lokakuun Vanhustuen Viestissä oli artikkelini
kaipausta. Joulu on usein stressin aihe vähäva”FOUR SEASONS – vuodenaikojen ja valon vai- raisille. Onneksi erilaiset tahot järjestävät yksikutus ihmisen hyvinvointiin”. Pohjoisilla leveys- näisille ja vähävaraisille jouluiloa.
asteilla pimeän vuodenajan on todettu usein
olevan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia rasittavaa. Kaamosoireita kuvasin lokakuun lehdessä.
Miksi joulukuussa voidaan usein paremmin kuin
muina pimeinä kuukausina. Joulukuussahan pimeys vain päivä päivältä lisääntyy!

Tänä vuonna talvipäivän seisaus eli vuoden lyhyin päivä on lauantaina 22.12. Moni ei kuitenkaan koe joulukuussa pimeää niin haittaavaksi
kuin marras- ja tammikuussa. Mitä ihmettä?
Miten se voi olla mahdollista, että vuoden kaikkein pimeimpänä kuukautena mieliala nousee
ja hyvinvointi sekä toimintakyky kohenevat?
Etelä-Suomessa ei useinkaan joulukuussa vielä
Turun Tuomiokirkko, lähde Pixabay.
ole lunta ja tämä lisää pimeyttä. Silti joulukuu
koetaan helpommaksi kuin muut pimeät kuuJokaisella on mahdollisuus tehdä oman näköikaudet.
sensä joulu. Jos haluaa syödä pizzaa tai sushia
joulupöydässä, niin tämän voi tehdä. Joku haluSelitys lienee siinä, että pimeään joulukuuhun
aa kattaa perinteisen joulupöydän, nauttii jopa
liittyy monta mukavaa asiaa. Mahdollista lulanttujen kuorimisesta ja kaiken tekemisestä
mettomuutta korvaavat runsaat jouluvalaistuk- itse. Joulumarkkinoilta voi ostaa joulupöytään
set, joita näkee sekä ulkona että sisällä. Kyntti- herkkuja, jotka ovat jonkun toisen itse tekemiä.
lät, jouluvalmistelut, jouluaskartelu, läheisten
Ja kyllä ne kaupankin perinteiset laatikot ja puotapaaminen ja yhdessäolo vievät huomion pois livalmisteet ym. ihan maukkaita ovat.
mahdollisista kaamosoireista. Joulukuun aikana
on paljon tapahtumia ja joululaulutilaisuuksia, On hyvä muistaa, että pieni on kaunista myös
joissa tavataan ihmisiä ja ollaan sosiaalisia. Lo- jouluna. Yksi kuusen oksa maljakossa voi toimia
mia ja vapaapäiviä odotetaan. Pitkien pyhien
joulukuusena. Hiljaisuus, kiireettömyys, hyvä
aikana on mahdollisuus matkustaa tapaamaan kirja, suklaalevy, kynttilä ja lempimusiikkia voisukulaisia ja läheisiä. Monilla joulu huipentuu- vat tehdä joulun. Joku ei halua viettää joulua
kin läheisten ja sukulaisten tapaamiseen. Lahjat lainkaan, ja sekin on sallittua.
tuovat iloa; niitä on ilo antaa ja saada. On mukava itse tehdä lahjoja mm. erilaisten yhdistys- Joka tapauksessa: Oikein hyvää ja valoisaa jouten käsityökerhoissa tai kotona perheen kanssa. lunaikaa! Ollaan ihminen ihmiselle, joulukuussa
ja alkavana vuonna 2019!
Toisaalta on tärkeää muistaa yksinäisiä, joille
joulun odotus lisää yksinäisyyden tunnetta ja
Teksti: Marjaana Nyström, joka tutkii
laskee mielialaa. Silloin kaamosoireetkin voivat
vuodenaikojen ja valon vaikutusta
lisääntyä. Yksinäinen miettii, olenko joulunkin
ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin.
yksin? Joulu voi herättää haikeita muistoja ja
Sähköposti: marnys@utu.fi
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Katkuisessa Kaliforniassa
Tuli on hyvä renki vaan julma isäntä – niin totta täLA joulun aikaan.
nä syksynä Kaliforniassa. Jo ennen laskeutumista
San Fransiskon lentokentälle näin koneen ikkunasta räjähdysmäisen tulipalon. Paksut savulonkerot
kurottautuivat eri suuntiin kuin jättimustekala oikoisi lonkeroitaan herättyään äkillisesti. Ilma oli
sakeaa ja aurinko ujosteli hunnun takana, erityisesti monilla kiinalaissukuisilla ihmisillä oli hengityssuojain kasvoillaan. Lensimme pienkoneella San Fransiskon pohjoispuolelle ja paikoin savu oli niin
sakeaa, että poikani instrumenttilentotaito oli tarpeen, miltään suunnalta ei näkynyt mitään,
pelkkää vaaleaa savua. Sininen taivas näyttäytyi vasta yli kahden kilometrin korkeudessa – silloin
taas maata ei ollut olemassakaan. ”Se on vain puhdasta palanutta metsää” hän päätteli.
Suuntamme oli lentokentälle nimeltä ”Jukaia” josta haimme pari koneenosaa. Yritin miettiä miten
se kirjoitetaan, en keksinyt. UKIAH luki kenttärakennuksen katolla. Ahaa, niin vissiin! Jouduimme
odottelemaan kiitoradan vapautumista mennen tullen – ensin ilmassa, lähtiessä maassa. Tältä
kentältä lähti sammutuskoneita täysillä lasteilla palaten taas tankkaamaan uuden annoksen vaaleanpunaista litkua.
Piilaaksossa ei ollut ”omia” tulipaloja, siitä huolimatta ilma oli samea ja savuinen. Kouluissa pohdittiin pitäisikö ne sulkea. Ei suljettu mutta Kiitospäivän lomapäivää venytettiin kattamaan koko
viikon. Tämä Thanksgiving Day sijoittuu marraskuun toiseksi viimeiselle torstaille. Silloin koko
maa on melkein lamaantunut, kuin ennen jouluna Suomessa. Muuta tällaista suljettua juhlapäivää ei USA:ssa olekaan. Edellisenä päivänä suuri siunaus oli kohdannut Kaliforniaa, kauan odotettu sade pesi ilman ja auttoi palojen suitsimisessa.
Meidät oli kutsuttu Kiitospäivän lounaalle poikieni isänpuoleisen sukulaisen luo Los Angelesiin.
Valtavan pöydän ääressä nautiskelimme kalkkunaa, kukkoa ja runsasta tarjoilua. Tiimojen kuluttua ja masut pullollaan tartuimme toistemme käsistä lausumaan kiitokset kaikelle mistä
voikaan olla kiitollinen. Hetki oli tiivistunnelmainen – ja auttoihan se osaltaan viimeistenkin
metsäpalojen sammumiseen parin seuraavan
päivän kuluessa, niinhän?
Tuhansia koteja paloi maan tasalle, korvaukset
riippuvat tehdyistä vakuutuksista. Julkinen kanta on se, että jos perheellä on varaa hankkia oma talo varakkaalta alueelta, sillä on myös varaa
ottaa talon arvoa vastaava vakuutus. Tulipalot tapahtuivat pääosin todella hyvinvoivilla alueilla.
Sammutuslentokoneita.

Suomen Punaisen Ristin kriisiapua vastaavaa palvelua Kaliforniassa ei ole mutta naapurit, ystävät,
sukulaiset ja muuten vain välittävät kansalaiset ovat järjestäneet raha- ja vaatekeräyksiä, tilapäisasuntoja, ateriapalvelua. Elämä jatkuu jotenkuten, vähitellen yhä paremmin. Olkaamme kiitollisia
omasta katostamme, omasta rauhastamme, omasta sateestammekin ja tahtokaamme samaa kaikille maailman kansalaisille.
Teksti ja kuva: Päivi Eskola
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Kehon ja mielenhoitoa Aarnen Tallissa
On taas varhainen keskiviikkoaamu ja Kupittaan
urheiluhallissa käy kuhina, kun halli täyttyy
reippaista keltamusta verryttelyasusteisista
seniorimiehistä. Ohjelmassa on aluksi vapaata
kävelyä tai kuntosalilla lämmittelyä. Vähitellen
hallin keskilattia täyttyy ja alkaa vajaan puolentuntia kestävä varhennettu jumppa ja venyttelyosuus.
Tämän
jälkeen
on infotilaisuus,
jossa tallimestari
kertoo kuulumisia ja palkitsee määrävuosia tallin jäseninä tavoittaneet veljet. Samalla myös
hyväksytään mahdolliset uudet veljet joukkoon
huutoäänestyksellä. Tämän jälkeen jakaudutaan viiteen vaativuudeltaan eritasoiseen ryhmään, joissa jumpataan vetäjäveljien johdolla.
Liikunnanohjausta on antamassa 24 vuorottelevaa vetäjää ja kaikki toimivat vapaaehtoispohjalta. Lopuksi voidaan vielä jäädä vaihtamaan
kuulumisia hallin saunassa tai kahvilan puolella.
Aarnen tallin juuret ovat jo 1950-luvulla Aarne
Haahtelan innostaman miesporukan juoksuharrastuksessa Ruissalon poluilla. Koska sääolosuhteet eivät aina olleet ulkoiluun suotuisat siirtyi
toiminta vastavalmistuneeseen Kupittaan urheiluhalliin ja porukka otti nimekseen Aarnen talli.
Ylitallimestari Erkki Koskinen,
85 v. on ollut alkuajoista lähtien mukana. Hän korostaa
porukan hyvää henkeä. Tänne
on aina mukava tulla ja yhteishenkeä riittää. Sääntöjä on
vain muuta; kiroilu, politikointi
ja tupakointi ovat kiellettyjä. Pääsyvaatimuksina
on turkulaisuus ja vähintään 60 vuoden ikä, keski-ikä tällä hetkellä noin 70, vanhin veli jo 97vuotias.
Tallimestarina toimiva Reijo Halme kertoo uuden jäsenen veljeksi ottamisesta. Tallimestarin
ilmoittamat periaatteet hyväksyttyään tulokas

kutsutaan talliveljien eteen ja pyydetään kertomaan itsestään kaksi asiaa: nimi ja ikä. Tämän
esittelyn perusteella talliveljet ottavat huutoäänestyksellä hänet veljeksi. Pienen liittymismaksun ja talliasun hankinnan lisäksi ei muita kuluja
ole. Rahaa kerätään vuokraan esim. arpajaisissa
ja kahvimaksuina avoimet ovet-tapahtumissa.
Jäsenmäärä on tällä hetkellä n. 700. Vastaavanlaista ryhmää hän ei tiedä missään muualla Suomessa kokoontuvan, ainutlaatuinen porukka
siis kaiken kaikkiaan kenties koko maailmassa.
Erkki Kaijasilta, 70 v. on tuore tallilainen, vasta
vajaan kuukauden jäsenyys. Paluu vanhaan kotikaupunkiin innosti liittymään tällaisen miesporukkaan, jossa moni tuttukin on jo tullut vastaan. Monipuolisena liikunnan harrastajana hän
korostaa myös tällaisen ryhmän sosiaalista
puolta. Samaa korostaa Mauno Mattila, 79 v.,
joka on ollut jäsenenä jo 16 vuotta. Hän liittyi
talliin eläkkeelle jäätyään ja sanoo osallistuneensa lähes 100 prosenttisesti toimintaan.
Kunto pysyy kohdallaan ja samalla tulee päivitettyä kuulumiset, näin henkinen puolikin korostuu.
Reijo Halme kiteyttää tallin toiminnan ponnekkaasti: Tavoite
on, että kaatuisimme saappaat
jalassa, eli säilyttäisimme liikuntakyvyn elämämme loppuun asti. Aarnen tallin toiminta on
ollut jo puoli vuosisataa nyt eduskunnalle esitellyn liikuntapoliittisen selonteon mukaista: fyysisen aktiivisuuden lisääminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Myös Turun kaupunkistrategian
"Hyvinvointi ja aktiivisuus" osan teemat omaaloitteinen, aktiivinen liikuntakyvyn ylläpito sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy ovat
olleet Aarnen tallin toiminnan tuloksia vuosikymmenien ajan.
Teksti ja kuvat: Maarit Rintala
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Kokemuksiani ”ikuisesti laulaneena” ja laulattajana
Ensinnäkin on todettu tieteellisestikin, että laulaminen lisää hapenottokykyä. Tuo varmaankin
liittyy hengitykseen, käytämme keuhkoja joko
täysin palkein tai yleensäkin, ainakin kuorossa
laulettaessa, pitkät säkeet vaativat pitempiä
hengitysvälejä.

Kaikkia meitä
saman ikäpolven ihmisiä yhdistävä tekijä
on musiikki ja
laulaminen mukana. Yht'aikaa olemme eläytyneet tunteisiin
Vaikka laulaisin kylpyhuoneessa tai ruokaa
musiikin kautta. Olemme kuulleet Olavi Virran,
laittaessa tai lapsenlapsille, on laulaminen tun- Annikki Tähden, Alfred Tannerin kupletit. Siten
teita vapauttavaa toimintaa. Laulaen voin vävoimme laulaa vaikkapa vanhasta muistista ja
littää vaikkapa perinteisiä minun lapsuuteni lau- eläytyen taas siihen aikaan ja elämyksiin.
luja pienemmille. Laulettaessa surullisia lauluja
ja melodioita vapautamme omatkin tunteet
Laulamisen ilo on myös puhdasta iloa. Se on
kyyneliin asti, mikä on hyvin tärkeää tunnekoke- huumoria, se on innostumista laulusta itsesmusten kannalta, etteivät ne patoudu mielen
tään, eli pistetään vaikka tanssiksi, halataan, ja
pohjukoihin.
katsotaan peiliin ja että silmät kirkastuu ja huulille karkaa hymy. Mistä tietää, vaikka huulipuikPidän kaikkein tärkeimpinä laulamisen aiheutta- kokin saa käyttöä.
mia ja synnyttämiä tunteita. Lauluja kuunnellessakin tuo tunteiden kokemus on aivan ilmeinen. Yhdessä laulaminen merkitsee muistojen uudelSiksipä koen, että ryhmässä ja yhdessä lauletta- leensyntyä. Hyvää mieltä tästä päivästä ja yhessa myös se, että vaikka ei itse laula, saa silti
dessä kokemisesta. Se lievittää yksinäisyyttä ja
tunnekokemuksen; kaihon, muiston ja yhdessä kerta toisensa jälkeen vetää puoleensa. Olet
jakamisen tunteen. Vaikka ihmisellä olisi afasi- kuka olet ja olet yksilö ryhmässä ja kuitenkin
aa, laulu kirvoittaa sanat hänen huulilleen.
toisten kanssa, olet läsnä.
Olemme monta kertaa menettäneet kotiseutumme kauas taakse ja mitä vanhemmiksi tuTeksti: Katri,
lemme, sen tärkeämpiä ovat juuremme. Lauluohjelmatyöryhmän jäsen
musiikki on huolehtinut yhteen sitomisestamme tänäkin päivänä, esim. Nälkämaan marssi
Teksti on julkaistu yhdistyksen blogissa ja
meillä täällä, tai Karjalaisten laulu siellä ja täällä.
facebook -sivuilla 17.11.2018.
Kiitos joululauluista!
Seison Ruusukorttelin juhlasalin pienessä sivueteisessä. Kauniit joululaulut kaikuvat salissa.
Suljen ovet ja valkeat seinät antavat tilaa ajatuksille – tunteille.
Kuuntelen ihmisen kaunista ääntä ja joulusanomaa, jota eivät ympäröivät kuvat sekoita. Onneksi ei mikrofoni särise. Vanhojen laulujen lumo – uusi tunne puhtaassa valkeassa tilassa.
”Varpunen jouluaamuna” – Muistan miten isäni itki, kun vanhin sisareni sitä lauloi. Huutolaispoika oman kodin lämmössä, perhe ympärillä ja pötyä pöydässä.
Uusiakin lauluja oli, mutta hitaasti ihminen ottaa ne omakseen tunteen tasolla. Onneksi vanhat
laulut säilyvät ja kypsyvät vuosien myötä.
- Irmeli
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Niksinurkka
Nyt sytytämme kynttilän …. sitten sammutamme – ja tali roiskahtaa! Tietenkin parhaalle pöytäliinallemme. Mitä isoäiti neuvoikaan, pitikö
liina pakastaa vai keittää...?

Kynttilöiden materiaali
eli tali voi olla kasvisperäistä (palmuöljystä),
eläinperäistä (steariinija palmitiinihapon seos,
Oman isoäitini vihjeeseen kuului ensin helposti sulamispiste 72 astetta)
irtoavan talin varovainen raaputtaminen. Varo- tai öljynjalostuksen sivutuote (parafiinihappo,
vaisesti siksi, että talin taittuessa ja murtuessa
sulamispiste 40-70 astetta). Parafiinikynttilät
useinkin myös pöytäliina murtuu. Sitten talinen ovat pehmeitä, muovailtavia, sulavat ja vääntykohta imupaperin väliin (vissiinkin korvautuu
vät helposti palaessaan sekä kuultavat valoa lätalouspaperilla, kuviottomalla jottei perintöliina vitseen, kun taas steariinikynttilät seisovat suosaa uudenaikaista kuviointia) Ja keittiöpyyhe
rina eikä valoa nähdä niiden läpi. Parafiinikynttikummallekin puolelle jotteivät silitysrauta ja löitä ei kannata sijoittaa lähekkäin.
lauta rasvastu ja levitä talia. Sitten silityspuuhiin: annetaan sulavan talin imeytyä talouspape- Ennen vanhaan kynttilöitä kotona tehtäessä tali
riin. Vaihda paperia aina, kun se on imenyt jon- saatiin teurastuotteena naudan tai lampaan raskin verran vetelää talia itseensä. Yleensä liinaan vasta poistamalla vesi kuumentaen jolloin jäljeljää vielä rasvainen pläkki; sen saa häivytettyä
le jäi tiivis tali. Myös mehiläisvahaa ja esim. soipesemällä liina ko. kankaalle sopivalla menetel- jaöljyä on käytetty kynttiläpohjana.
mällä.
Ja sitten varoitukset:
Pakastusta en suosittele, kangas murtuu talin
★
Valumien, roiskeiden ja palovaaran ehkäimukana kovin herkästi. Pakastus kuulema sopii
semiseksi sijoita kynttilöiden alle palamahyvin lasisten kynttiläjalkojen puhdistamiseen.
ton, tarpeeksi kookas alusta.
Jäätynyt steariini lähtee helposti irti. Hmm – pi- ★
Jos peset kynttilänjalan kuumalla vedellä –
tänee kokeilla.
tali lähtee kyllä helposti ja nopeasti –
mutta jos sitten vielä päästät tuon taliveKovilta pinnoilta talin saa sulattamalla sitä varoden viemäriin, olet vastuussa mahdollisen
vasti hiustenkuivaajalla ja pyyhkimällä vetelä tali
tukkeuman avaamisesta. Odota rauhassa
pois kankaalla tai talouspaperilla. Jos käytät
veden jäähtymistä ja kuori jähmettynyt
kangasta, muista, että tali jättää ongelman siitali roskikseen.
henkin. Kuumennus voi vahingoittaa lakkapintaa—kokeile jäädyttämistä eli jääpala talimöntin
Iloa, Valoa, Rauhaa ja Onnellisuutta Jouluun
päälle, pintamateriaalia säälivä rapsutus ja losekä Vuoteen 2019!
puksi pesu.
Teksti: Päivi Eskola, kuva: Pixabay
Maija muuttaa uuteen kerrostaloon. Hän kuulee, että
kerrostalossa asuu yhteensä 86 asukasta ja siinä on 43
asuntoa.
Heti nämä tiedot kuultuaan Maija tokaisee, että jossain asunnossa on vähintään kolme asukasta. Tämä väittämä osoittautuu todeksi. Mistä Maija
tiesi tämän? Maija itse asuu yksin.

Pulmatehtävä

Pulman lehteen lähetti Neea Palojärvi,
Suomen matematiikkavalmennus.

Vastaus sivulla 24.
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Ratkaisu sivulla 24.

Turun Seudun Vanhustuki ry järjestää

Yksityisen elokuvanäytöksen
Kino Dianassa (Humalistonkatu 3, Turku)
tiistaina 26.2.2019 kello 12

Oma Maa
Suomalaista sielunmaisemaa koskettavasti kuvaava ohjaaja Markku Pölönen tekee odotetun paluun valkokankaalle hänen ohjaamallaan elokuvalla Oma Maa.
Oma maa kertoo ajanjaksosta sodan päättymisestä vuonna
1945 olympiavuoteen 1952. Turvattua elämää elänyt Anni
rakastuu jatkosodassa haavoittuneeseen Veikkoon. Anni
jättää kaiken taakseen ja lähtee uudisasukkaaksi PohjoisKarjalan umpimetsään raivaamaan asutustilaa eli niin sanottua kylmää tilaa. Ruusuisen alun jälkeen kohtalo iskee
Annin unelmat pirstaleiksi ja rakkaus Veikkoon joutuu koetukselle.
Elokuvan pääparina nähdään Oona Airola (Hymyilevä mies)
ja Konsta Laakso.
Lipun hinta on 10 € jäseniltä / 12 € ei-jäseniltä. Hintaan sisältyy elokuvalippu sekä kahvi tai tee ja pulla, jotka nautitaan näytöksen jälkeen.
Kino Diana on esteetön.
Varaa ensin paikkasi soittamalla puh. 044 536 7741, käymällä Vanhustuen toimistolla tai tilaisuuksissamme.
Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 8.2.2019 mennessä Turun Seudun Vanhustuki ry:n Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi osallistujan nimi ja elokuva.
Elokuvan voi maksaa käteisellä yhdistyksen toimistolla tai tilaisuuksissa.

Oletko muovikassien ja -pussien kerääjä?
Ei tarvitse enää olla. Vanhustuesta voit ostaa edullisesti kestokassin tai
kaksi. Lisäksi tuotevalikoimasta löytyy myös erikokoisia vihannes- ja
hedelmäpussukoita.
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Elämän iloa ja ystävän tukea!

ILOINEN HARMONIKKAKONSERTTI
Sunnuntaina 20.1.2019 klo 14 - 15.30
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11, 20100 Turku

Musiikista vastaa Raision Harmonikkakerho,
solisteinaan Anneli Uitto ja Tapani Sundberg.
Konsertin juontaa Ritva Ilmanen.

Tervetuloa!
Yhdistyksen varainkeruutilaisuuden järjestää Vanhustuki ry:n Konkarit.
Liput 10 € jäseniltä ja 12 € ei-jäseniltä (sisältää kahvin).
Lippuja ennakkoon yhdistyksen toimistolta 7.1.2019 alkaen.
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osimaskoita.

Avustuspäätöksistä vuodelle 2019
Keskiviikkona 5.12. STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus ) julkisti myöntämänsä
avustusehdotukset vuodelle 2019. Paitsi että
avustusten käytöstä raportoidaan vuosittain,
myös avustuksia anotaan vuosittain.

kulaisten fyysisen kunnon ylläpitämistä. Tähän
toimintaan STEA ei myöntänyt avustusta.

Avustusta ei myönnetty myöskään Ylisukupolviseen toimintaan, missä olisi toteutettu ylisukupolvista ryhmätoimintaa tarkoituksena yksinäisTukiystävätoimintaan saimme jatkoa. STEA
ten vanhusten ja syrjäytymisvaarassa olevien
perusteli päätöstään seuraavasti: ”Toiminta vas- nuorten aikuisten elämän merkityksellisyyden
taa STEAn toimeenpanosuunnitelman mukaista kokemisen vahvistamista ja sosiaaliseen kanssaterveyden ja toimintakyvyn edistämisen tavoi- käymiseen.
tealueen sisältöä. Toiminnassa on runsaasti vapaaehtoisia ja suunnitelluilla toimenpiteillä voi- Olemme anoneet kaupungilta yleisavustusta
daan uskottavasti vähentää ikääntyneiden koyhdistyksen toimintaan sekä Digiapu –
kemaa yksinäisyyttä.”
toimintaan. Päätökset tulevat ensi vuoden
puolella. Lisäksi yhdistys on anonut mm. eri sääHaimme avustusta myös Kuntoilukummitoimin- tiöiltä kohdennettuja avustuksia. Näistäkin päätaan, missä olisi vapaaehtoisten avulla kannus- töksistä kuulemme myöhemmin.
tettu ja tuettu yksin asuvia yli 70-vuotiaita tur-

Lahjoituksia

Käsityökerhomme lahjoitti myös loppuvuonna tuotteitaan eri kohteisiin.
Pienet keskoset saivat turvalonkeroita ja sukkia, sytostaattiosastoille lahjoitettiin lämmittäviä
hihoja ja saattohoito-osastoille sukkia.
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Kaikille avoin ja maksuton toiminta
Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. Olohuoneen tietoiskuissa ja yhdistyksen toimistolla olevissa
ryhmissä kahvitarjoilu (vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi).
Studia Generalia -luennoille mahtuu 90 ensin paikalle saapunutta.

Luentoja ja tietoiskuja
To 10.1. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA kirjaston Studio (Linnakatu 2,).
Eläköityminen mahdollisuutena. Dosentti Sari
Stenholm Turun yliopiston Kansanterveystieteen yksiköstä luennoi eläköitymiseen ja eläkeläisten arkeen liittyvistä asioista. Erityisesti käsitellään elintavoissa tapahtuvia muutoksia ja
mahdollisuuksia niiden kohentamiseen. Yhteistyössä Turun pääkirjaston ja Turun Yliopiston
kanssa.

Ma 14.1. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Vanhustuen toimisto.
Auralan seniorisinkut esittäytyvät. Toiminnasta kertoo ryhmän vetäjä Riitta Kujanen.

Tervetuloa tietoiskuihin
ja luennoille!

kaus Oy:n/ STEAn tukemia, eläkeläisten hyvinvointilomia kylpylä Päiväkumpuun, Karjalohjalle. Näistä lomista tulee kertomaan Kaija Rantanen, hyvinvointilomien organisoinnista vastaava henkilö Lounais-Suomen Loma- ja Virkistys.
To 14.2. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA kirjaston Studio (Linnakatu 2).
Ravitsemuksen vaikutus aivoterveyteen Ravitsemusterapeutti Petra Rautakallio-Järvinen kertoo ravitsemuksen yhteydestä aivotoimintoihin,
muistiin ja mielialaan. Mitä ruokavaliossa kannattaa suosia, jotta mieli pysyy virkeänä? Yhteistyössä Turun pääkirjaston ja Turun Yliopiston kanssa.

Ma 25.2. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Vanhustuen toimisto.
Mitä hyötyä aurinkolaseista on ja miksi silmät
kannattaa suojata muulloinkin kuin auringon
paistaessa? Entä millaiset aurinkolasit kannattaa valita? Optikko Katriina Hermelin Instrumentariumista kertoo, millaisia vaikutuksia auringon valon UV-säteilyllä on silmiin. Tapahtumassa pääsee myös kokeilemaan erilaisia aurinkolasimalleja.

Ma 11.3. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Ma 28.1. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Vanhustuen toimisto.
Vanhustuen toimisto.
Vatsavaivoja, onko se keliakiaa? Asiaan johViking Linen terveiset senioreille. Ekbom Viking dattelee Keliakiayhdistyksen puheenjohtaja
Linelta kertoo kuulumisia laivoilta.
Jarmo Rakkolainen .
Ma 11.2. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Vanhustuen toimisto.
Lounais-Suomen Loma- ja Virkistys ry on vapaaehtoistyötä tekevä turkulainen yhdistys, joka
muun muassa välittää Solaris-lomat ry:n, Veik-

Ma 25.3. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoiskuVanhustuen toimisto.
Helpotusta univaikeuksiin. Farmaseutti Veronica Granlund Hansatorin apteekista puhuu keinoista parantaa unta.
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Ryhmätoimintaa
Yhdistyksen ryhmätoiminta on kaikille avointa. Voit tulla mukaan silloin, kun sinulle sopii. Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua.
Tiloihin on esteetön pääsy.
Toimistolle pääset mm. palvelulinja 3:lla.
Toimistolla kokoontuvissa ryhmissä on kahvitarjoilu
(vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi).
Olet lämpimästi tervetullut!
BINGO
Kerran kuukaudessa maanantaisin kello 13-14.30 (21.1., 18.2., 18.3.) yhdistyksen toimistolla. Peliä ei tarvitse osata etukäteen. Lähde sinäkin pelin pyörteisiin!
IKIVIREÄT
Hyväntuulinen keskustelu– ja yhdessäoloryhmä parillisten viikkojen torstaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (ensimmäinen kerta 10.1.). Tule vaihtamaan ajatuksia luottamuksellisessa ja
mukavassa hengessä kahvikupin äärelle.
KÄSITYÖKERHO
Parittomien viikkojen keskiviikkoina kello 13-15 yhdistyksen toimistolla 16.1. alkaen. Ommellaan, kudotaan ja askarrellaan yhdistyksen materiaaleista lahjoitettavaksi ja myyntiin yhdistyksen
hyväksi.
TUOLIJUMPPA
Keskiviikkoisin kello 13-14 Ruusukorttelin liikuntasalissa alkaen 9.1. Tule liikkumaan Annelin
iloiseen seuraan omien voimiesi mukaan ja omalla vastuulla.
PELIKERHO
Perjantaisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla 11.1. alkaen. Pelataan lautapelejä ja
korttia—voit myös tuoda oman pelisi pelattavaksi. Tule jumppaamaan aivoja ja oppimaan uusia
pelejä.
YSTÄVÄPIIRI®

Tunnetko yksinäisyyttä tai kaipaatko puhekaveria?
Haluatko tutustua uusiin ihmisiin?
Ilmoittaudu Ystäväpiiriin® puh. 044 536 7741
(yhdistyksen toimisto, päivystys ma-ke 9-12, to 12-15) tai info@vanhustuki.fi.

Ystäväpiirin ohjaajat ottavat yhteyttä ilmoittautuneisiin tammikuun puolivälin jälkeen, haastattelevat ja kertovat toiminnasta tarkemmin. Ryhmä alkaa helmikuun aikana, kun siihen on saatu
kahdeksan osallistujaa. Ystäväpiiri kokoontuu keväällä viikoittain keskiviikkoisin kello 13-15 yhteensä 12 kertaa.
22

Tapahtumia ja tilaisuuksia
To 17.1. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33

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

Su 20.1. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11
Lippuja ennakkoon toimistolta 7.1.2019 alkaen.

ILOINEN HARMONIKKAKONSERTTI Vanhustyön tukemiseen. Musiikista vastaa Raision Harmonikkakerho, solisteinaan Anneli Uitto ja
Tapani Sundberg. Konsertin juontaa Ritva Ilmanen. Pääsymaksu yhdistyksen jäsenet 10€ / ei jäsenet 12€, sisältää kahvin väliajalla. Järjestää Vanhustuki ry:n konkarit. Yhdistyksen varainkeruutilaisuus.

Ke 23.1. kello 16.30-19.30
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33

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

Ti 5.2. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ "Maailmalla" Hymyttäret & Totinen Poika. Mukana myös: Eira Tähtinen juonto ja laulu, Ola Mikola laulu ja
Riikka Marku piano. Maksuton sisäänpääsy, kahvi 2 €. Yhteistyössä
Ruusukorttelin kanssa.
EDUSKUNTAVAALI PANEELI Yhdistyksen edunvalvontaryhmän järjestämässä paneelikeskustelussa pureudutaan vanhusten asioihin.
Tentattavina kahdeksan eri puolueen ehdokasta. Kahvi 2€ kello
16.30-17. Paneeli kello 17 alkaen.

Ke 6.2. kello 16.30-18.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11
Ke 20.2. kello 13-16
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33

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

Ti 26.2. kello 12Kino Diana
Humalistonkatu 3, Turku

ELOKUVA Oma Maa. Lipun hinta on 10€ jäseniltä / 12€ ei-jäseniltä.
Hintaan sisältyy elokuvalippu sekä kahvi tai tee ja pulla, jotka nautitaan näytöksen jälkeen. Varaa ensin paikkasi soittamalla puh. 044
536 7741
INFO Tule tutustumaan toimintaamme. Kerromme sinulle yhdistyksen toiminnasta ja mahdollisuuksista osallistua siihen. Voit kysyä
myös mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.

To 28.2. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33
Ti 5.3. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11

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

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ Leikkisää ja leppoisaa Laskiaista Anja
Söderman vetää tuolitansseja, Anneli Virta pitää tuolijumpan. Musiikkiyhtye 'Kuumat Aallot' esiintyy. Irmeli Rytkösen runo-esityksiä
ja luvassa on vielä leppoisa aivojumppa. Yhteislaulua lopuksi. Juontajana on Katri Lahtivuori. Maksuton sisäänpääsy, kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa.
YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen ystäväksi haluaville. Osallistuminen ei velvoita tulemaan toiminnan
aloittamista. Ilmoittaudu 045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi

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

INFO Tule tutustumaan toimintaamme. Kerromme kaikille avoimista tilaisuuksista, ryhmistä, retkistä sekä mahdollisuuksista toimia
yhdistyksen vapaaehtoisena.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Pulmatehtävän ratkaisu
Koska Maija asuu yksin, niin 42:ssa muissa asunnossa asuu 85 asukasta. Jos näissä 42:ssa asunnossa asuu korkeintaan kaksi asukasta kussakin
(42x2), olisi talossa asukkaina Maija + 84 asukasta eli yhteensä 85 asukasta. Talossa on kuitenkin
86 asukasta eli ainakin yhdessä asunnossa on
oltava kolme asukasta.

Ristikon
ratkaisu

Pulman lehteen lähetti Neea Palojärvi,
Åbo Akademi, Suomen matematiikkavalmennus.

LIITY JÄSENEKSI—tuet toimintaamme
Turun Seudun Vanhustuki ry

Jäsenhakemus

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
Puh. 044 536 7741, info@vanhustuki.fi, vanhustuki.fi

henkilöjäseneksi (15 €/vuosi, yksityishenkilöt)
kannatusjäseneksi (50 €/vuosi, yritys, yhteisö)

Etunimet

Sukunimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Syntymävuosi

Hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n toiminnan tavoitteet
Päivämäärä
Jäsenmaksu

Allekirjoitus
maksettu

Minua kiinnostaa vapaaehtoistoiminta
laskutetaan

Lomakkeen vastaanottaja
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Jäsenedut vuonna 2019
Edut koskevat vain yhdistyksen jäseniä ja
edellyttävät mainintaa jäseneduista sekä jäsenkortin esittämistä.
ASIANAJOTOIMISTO LINDELL OY Brahenkatu 9
A 9, Turku. Puh. 02 251 1004,
www.asianajotoimistolindell.fi. Testamentin ja
edunvalvontavaltuutuksen laatiminen -15 %.

KINTTUPISTE Humalistonkatu 18, Turku. puh.
045-8611 509, www.kinttupiste.fi. Jalkojenhoitotuotteet ja – hoidot -10 %. Ei koske tarjoustuotteita.

ATK-APU SP-SYSTEMS OY Juhana Herttuan
Puistokatu 3, 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.

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

LEMPEÄ HOIVA JA KUNTOUTUS TMI Puh.
050 326 0410, Ulla Rantanen,
www.lempeahoiva.com. Asiointi- ja saattoapu
sekä kotisiivous -10 %.
MUOTITALO MARILYN Humalistonkatu 13,
Turku. www.muotitalomarilyn.fi. Normaalihintaisista naisten vaatteista 20 % alennus.
PARTURI-KAMPAAMO SALON INKERI SAVOLA
Kaskenkatu 11, Turku. Puh. 02 250 0918,
www.saloninkerisavola.fi. Kaikista kampaamoja parturitöistä -10 % alennus.
RESPECTA OY Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku
(Neo-sairaalan aulassa). www.respecta.fi. Myymälä avoinna ark. 8-17. Puh. 040 3488 579,
asiakaspalvelu.turku@respecta.fi. Jäsenetu -10
% myymälän valmistuotteista.

HIERONTA Satama Wellness Puutarhakatu 17
A 32 (3krs), 20100 TURKU. Ajanvaraus:
www.satamawellness.fi tai puh. 040-094 3505,
Petja / 040-8340161, Teemu / 040 – 725 1140, RUISSALON KYLPYLÄ Ruissalonpuistotie 640,
Susanna. 7€ alennus normaalihintaisista hieron- Turku. www.ruissalospa.fi. Kylpylälipun hinnasta -40 % alennusta.
tahoidoista.
HOLIDAY CLUB CARIBIA Kongressikuja 1, 20540 RUNOSMÄEN KUKKA Veteraaninkuja 3, 20360
Turku. Ryhmävaraukset Caribian myyntipalvelu, Turku. Puh. 02 477 2770. Myymälä avoinna ark.
hotelsales.caribia@holidayclub.fi, puh. 030 687 9.00–17.30 ja lauantaisin 8.30–15.00, sunnun4000. Kylpylä ma-pe 11€, la-su 13€, Kuntosali taisin suljettu. Jäsenetuna -10 % kukista.
ja vesijumppa 39€ / 10 kerran kortti (uudesta TURUN HUOLTOEXPERTIT Jorma Puttonen,
sarjakortista 8€ korttimaksu). Kylpylähinta ei Työmiehenkatu 1 A, Turku, puh 02 254 7760.
ole voimassa koulujen loma-aikoina (vko 1, 8, www.turunhuoltoexpertit.com. Avoinna arkisin
42 ja 52) eikä arkipyhinä. Muina aikoina ovat klo 9.00–17.00. Korjaamme digiboxit, tv:t sekä
voimassa hinnaston mukaiset hinnat.
muut viihde-elektroniikkalaitteet. Jäsenetuna
korjaustyöt, varaosat sekä kotikäynnit -15 %
INSTRUMENTARIUM PUPILLI Eerikinkatu 6,
normaalihinnoista.
Turku. Puh. 0203 32 852, www.instru.fi. Voimakkuuksilla olevat silmälasit -30 %, ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai voimassa oleviin
kampanjoihin.
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Ryhdy Vanhustuen vapaaehtoiseksi
Kiinnostaako sinua toiminta yhdistyksen vapaaehtoisena?
Tule yhdistyksen toimistolle INFOON (to 17.1. , 28.2. tai 28.3. kello 13-14) kuulemaan eri mahdollisuuksista toimia. Lisätietoja toimistolta puh. 044 536 7741 ja nettisivuiltamme vanhustuki.fi.

Haluatko vanhuksen ystäväksi — osallistu YSTÄVÄN PERUSKURSSILLE!
Kurssilla saat perehdytyksen toimintaan ja tapaat muita vapaaehtoisiksi aikovia. Kurssi on
maksuton eikä velvoita toiminnan aloittamiseen.

Alkuvuoden kurssit
23.1.
16.30-19.30
20.2.
13.00-16.00
20.3.
16.30-19.30
Kurssit ovat toimistollamme Lounatuulet YhteiIlmoittaudu kurssille puhelimitse 045 613 8839 sötalossa (os. Läntinen Pitkäkatu 33, 2. krs).
tai täyttämällä ilmoittautumislomake nettisivuillamme http://vanhustuki-fi.directo.fi/
Mikäli ystävätoiminta kiinnostaa, mutta kurssitukiystavatoiminta/vapaaehtoiset/
päivät eivät sinulle sovi, ota yhteyttä assiskoulutukset/.
tenttiin.

Yhdistyksen vapaaehtoiset
Hyvä yhdistyksen vapaaehtoinen,
tervetuloa virittäytymään jouluun!
Pistäydy glögille yhdistyksen toimistolle
tiistaina 18.12.2018 kello 14-15.30.
Syke ryhmäläisten tapaaminen ti 11.12. kello 13-15 yhdistyksen toimistolla.
Tukiystävätoiminnan johtoryhmän kokous ke 12.12. kello 10-12 yhdistyksen toimistolla.
Kuntoiluystävien tapaaminen ke 12.12. kello 13-15 yhdistyksen toimistolla. Lisätietoa Sonjalta
puh.050 597 9751.
Edunvalvontaryhmän kokous to 13.12. kello 16-18 yhdistyksen toimistolla.
Tukiystävätoiminnan vapaaehtoisten teemailtapäivä ke 9.1. kello 13-15 yhdistyksen toimistolla.
Ilmoittaudu puh. 045 613 8839.

Tiedotusryhmän kokous ti 29.1. kello 13-15 yhdistyksen toimistolla.
Ohjelmatyöryhmän kokous pe 8.2. kello 13-15 yhdistyksen toimistolla.
Kaikkien vapaaehtoisten iltapäivä ke 6.3. kello 13-15 Lounatuulet yhteisötalon Pihlajasali. Kerrataan ensiaputaitoja. Ilmoittaudu 28.2. mennessä puh. 044 536 7741.
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YHDISTYKSEN HALLITUS 2019
Kulmala Maarit, puheenjohtaja
Jäsenet ja varajäsenet:
Grönlund Rainer
Grönlund Seppo
Kopu Tarja
Koski Raili
Lahtivuori Katri
Tamminen Seija
Tuohimaa Marja
Tähtinen Eira

Syyskokouksessa yhdistyksen jäsenet valitsevat
yhdistyksen puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Lisäksi valitaan erovuorolaisten (3 jäsentä
ja 1 varajäsen) tilalle uudet henkilöt kahdeksi
vuodeksi kerrallaan.
Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan
uusista jäsenistä toisen varajäsenen sekä yhdistyksen toimikuntien jäsenet ja työryhmien vastuuhenkilöt.

Yhdistyksen toimikunnat ja työryhmät
Toimikunnat:
Taloustoimikunta toimii hallituksen ja toiminnanjohtajan
tukena talouden suunnittelussa
ja seurannassa sekä kevät- ja
syyskokouksen valmistelussa.
Tukiystävätoiminnan johtoryhmä seuraa Tukiystävätoiminnan etenemistä, arvioi toimintaa ja toimii työntekijöiden tukena toiminnan kehittämisessä.

Työryhmät:
Edunvalvontaryhmä toimii yhdistyksen vanhusasioiden asiantuntijaroolissa ja ikäihmisten
edunvalvojana pyrkien mm.
vaikuttamaan kunnalliseen
päätöksentekoon.

matkoista.
Tiedotusryhmä tuottaa yhdistyksen jäsenille vuoden aikana
neljä paperista jäsenlehteä. He
kirjoittavat ja ottavat lehteen
valokuvia.

Ohjelmaryhmä suunnittelee,
Työryhmiin vapaaehtoisiksi
hankkii esiintyjät ja vastaa viih- ovat tervetulleita yhdistyksen
detilaisuuksien ohjelmasta, lau- jäsenet. Ota yhteys toiminnanlu– ja varainhankintatilaisuukjohtajaan.
sista sekä retkistä ja teatteri-

Henkilökunta
Toiminnanjohtaja / tukiystävätoiminnan päällikkö
Nina Karuneva Puh 045 613 8840, nina.karuneva@vanhustuki.fi
Yhdistystyöntekijä
Toni Karuneva
Puh 044 536 7741
info@vanhustuki.fi

Ohjaaja, Tukiystävätoiminta
Johanna Nummila, 23.1. asti sij. Vera Holm
Puh 044 536 7721
johanna.nummila@vanhustuki.fi

Suunnittelija, Tukiystävätoiminta
Laura Väihkönen
Puh 045 613 8839
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi

Ohjaaja, Tukiystävätoiminta
Sonja Vainikka
Puh 050 597 9751
ohjaaja@vanhustuki.fi

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku / vanhustuki.fi / facebook.com/Turun-Seudun-Vanhustuki-ry
Toimisto on suljettu 19.12.2018—6.1.2019 ja
avoinna taas 7.1.2019 alkaen ma-ke 9-12 ja to 12-15.
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Elämän iloa ja ystävän tukea

Turun Seudun Vanhustuki ry
Lounatuulet Yhteisötalo, 2.krs
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
(Toimisto on avoinna ma-ke kello 9-12 ja to kello 12-15).

044 536 7741
info@vanhustuki.fi
www.vanhustuki.fi
facebook.com/Turun-Seudun-Vanhustuki-ry
28

