
  

 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, elokuu 2019 
Tukiystävätoiminnan erikoisnumero  

Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen  
ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen.  

Toimimme vapaaehtoisvoimin uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomina. 
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Seuraava jäsenlehti ilmestyy joulukuussa 2019. 
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 kuva: Anna Mäkinen 
Taitto: Nina Karuneva 
Paino: X-Copy Oy. Painos 1000 kpl. 
 
Osoite: Lounatuulet Yhteisötalo (2.krs), 
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku 
Sähköposti: info@vanhustuki.fi  
Puh. 044 536 7741 
Toimisto on avoinna ma-ke 9-12 ja to 12
-15. 
 
Kotisivut: www.vanhustuki.fi  
Facebook: facebook.com//Turun-
Seudun-Vanhustuki-ry 
Blogi: https://
vanhustuki.wordpress.com/ 
 
Yhdistys on perustettu 17.12.2002 Tu-
russa. Jäseniä vuoden 2018 lopussa 626 
henkilöä. 
 
Jäsenmaksu vuonna 2019 
 15 €/kalenterivuosi (henkilöjäsen) 
 50 €/vuosi (yhteisö, yritys).  

Tässä numerossa 

3 Pääkirjoitus: Yksinäisyys ei ole sairaus 

4 Ystävyyttä ja mahdollisuuksia 

   Vapaaehtoinen ystäväksi 

5 Faktoja Tukiystävätoiminnasta 

6 Suun terveyden merkitys ikääntyessä 

7 Kuulo ja kuulolaitteet 

8 Viisivuotias Föli palvelee 

9 Täyden palvelun kuntoutuskeskus Ruissalo 

10 Nyt tuli lukion päättötodistus—Annelilla riittää vir-

taa 

11 Kekri, köyri, köyry, keuri,… 

   Niksi, Pulma 

12 Vetreyttä varpaisiin 

13 Kotijumppaa ikäihmiselle vapaaehtoisen tuella 

   Vinkkejä yhteistyökumppaneiden luennoista 

14 Ristikko 

15 Viihdekonsertti 

16 Muistoja vapaaehtoisten risteilyltä 

17 Vapaaehtoiset: tehtäviä tarjolla 

   Tilaisuuksia yhdistyksen vapaaehtoisille 

18 Kaikille avoimet luennot ja tietoiskut 

19 Kaikille avoimet tilaisuudet 

21 Kaikille avoin ryhmätoiminta 

22 Mahdollisuuksien Turku –messut 

23 Kaikelle avoimet retket ja matkat 

24 Jäsenille: Yhdistyksen syyskokous 

24 Ristikon ja pulman ratkaisut 

   Yhdistyksen hallitus  

   Yhteystiedot 

26  Jäsenedut vuonna 2019 

27 Liity jäseneksi 

28 Vanhustenviikko Vanhustuessa 
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Pääkirjoitus 

Yksinäisyys ei ole sairaus 
 
Luin tutkijatohtori Elisa Tiilikaiselle haastattelun Seura lehdestä nro 30 ja siinä hän sanoo olevansa va-
kuuttunut ettei yksinäisyys ole sairaus. Kirjoitus antoi ajattelemisen aihetta muutenkin. Tiilikainen toteaa 
lehdessä, että ongelmana nykyisellään on suuresti se että vanhukset, kuten myös yksinäiset nähdään yhte-
nä suurena massana. Syynä resurssien puute ja katsantokanta asiaan. Hän viittaa myös varallisuuden ja 
pienituloisten kokevan yksinäisyyttä varakkaampia herkemmin. 
 
Turun Seudun Vanhustuki on useasti ja monessa yhteydessä pyrkinyt tuomaan esiin arjen todellisuutta 
siitä miten paljon meillä on ympärillämme yksinäisyyttä ja miten pienillä toimilla siihen voi tuoda helpotus-
ta yksilöidysti ilman suurta rahallista panostusta. 
 
Jokaisella meillä on oma eletty elämämme takana ja toivottavasti paljon vielä elämää elettävänä. Yksilöinä 
olemme erilaisia ja haluamme toiset olla aktiivisesti mukana voimavarojemme ja olemassa olevien mah-
dollisuuksien mukaan kaikessa meille tärkeässä. On se sitten lapset, lastenlapset, ystävät tai oma harras-
tus, joka vie mukanaan. Kauppareissu, kävelyretki, ystävän tapaaminen, elokuviin meno, teatteri-ilta tai 
ihan mitä vaan mikä itselle on mielekästä ja mukavaa tekemistä. 
 
Kaikki meistä ei edellämainituista menoista ja tekemisistä välitä vaan kotona olo ja siellä arjen askareista 
selviytyminen on parasta. Tärkeää on siis kuunnella mitä me tarvitsemme ja miten sen voi toteuttaa sekä 
kunnioittaa meidän haluamme, tarpeitamme sekä tahtoamme.  
 
Vaikka alussa todettiin ettei yksinäisyys ole sairaus voi yksinäisyyteen kuolla. Elinympäristön muutos on 
vanhuksella usein iso ja moneen elämänlaatuun vaikuttava asia ja kun siihen liittyy vielä heikentyneet fyy-
siset voimavarat on vaarana yksinäisyys. Ystävät, joita oli edellisessä elinympäristössä voivat olla iäkkäitä 
ja niin ei yhteydenpito ole itsestään selvyys eikä helppoakaan. Omaisia voi olla, mutta hekin kaukana ja 
ehkä kiireisiä omia ruuhkavuosia ja omasta arjesta selviytyjiä. Näin arjen kulku ja elinpiiri voi jäädä hyvin-
kin kapeaksi ja maailma ympäriltä ikäänkuin pikkuhiljaa häviää. Silloin tarvitaan tukiystävää huolehtimaan 
siitä, että on aikaa keskustella ja olla läsnä. Kuunnella ja jakaa kokemuksia menneistä ja vaikka aivan uusis-
ta tuoreista ja pelottavistakin asioista. Lähteä ehkä ulos tai johonkin mikä on itselle mukavaa tekemistä. 
 
Näillä miettein toivotan hyvää ja lämmintä syksyä kaikille  

Maarit Kulmala 
yhdistyksen puheenjohtaja 

”Vaikka tiedän, että tämä laiva uppoaa.  
Silti—tai juuri siksi—silitän sen kylkeä hellästi ja  

purjeisiin kirjoitan runoja. Tulevat ainakin tuulelle tutuksi. 
 

Hetken huumaa—kevään räjähtävä voima,  
ylenpalttinen vihreys ja lintujen laulu. 

 
Silti sininen on piirtynyt silmiini, terveiset taivaalta,  

järvien ja lampien heijastamat. 
 

Se pitää oppia, että muisti pettää. Turha sitä on kovistella.  
Muisto jokaisella omansa.” 

 
Irmeli Rytkönen 

Kuva: Tarmo Keskinen 
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Turun Seudun Vanhustuki ry:n Tukiystävätoiminta 
on maksutonta ystävätoimintaa yksinäisille, yksin 
asuville yli 70 –vuotiaille vanhuksille.  
 
Vapaaehtoiset eivät tee ammattilaisille kuuluvia 
tehtäviä ja he toimivat tavallisen ihmisen tiedoin ja 
taidon, joten toimintaan emme voi ottaa henkilöitä 
jotka tarvitsevat ammattilaisen apua muisti-, päihde
– tai mielenterveyssyistä. 
 
LISÄTIETOJA / kysy ystävää: 
 puh. 045 613 8839  
 www.vanhustuki.fi 
 

 
 Tukiystävä käy joka toinen viikko, on juttukave-
ri, tukena ulkoilussa ja apuna asioinnissa. 
  

 Puhelinystävä soittaa sopimuksen mukaisesti 2-
4 kertaa kuukaudessa ja juttelee arjen asioista ja 
vaikka muistelee menneitä. 
 
Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja 
terveysministeriön avustuskes-
kus STEA ja on siksi vanhukselle 
maksutonta. 

Ystävyyttä ja mahdollisuuksia 

Vapaaehtoinen ystäväksi 

Tukiystävätoiminta on kasvanut tasaiseen tahtiin. 
Olemme määritelleet STEA:lle tavoitteeksi 100 ystä-
väsuhdetta vuoden aikana ja tällä hetkellä ystä-
väsuhteita toimii yhteensä 115. Lukuun on laskettu 
kaikki tuki- ja puhelinystävyydet sekä kesäajan kes-
tävät, määräaikaiset ulkoiluystävyydet, jotka päätty-
vät elokuun lopussa. Elo-syyskuun vaihteessa kuu-
lemme, kuinka moni ulkoiluystävätoiminnassa mu-
kana olevista jatkaa Tukiystävätoiminnassa vielä 
kesän jälkeenkin. Heinäkuun loppuun mennessä 
tänä vuonna tuettavina on ollut 140 ja vapaaehtoi-
sena 134 eri henkilöä.  
 
Kaikki Tukiystävätoiminnan vapaaehtoiset ilmoitta-
vat toimistolle tekemiensä käyntien tai soittojen 
määrän kaksi kertaa vuodessa. Käynti- ja soittomää-
rät tilastoidaan, ja niitä käytetään apuna mm. toi-
mintaa kehittäessä ja STEA:lle tehtävissä raporteis-
sa. Tältä vuodelta kevätkauden tilastoinnit on saatu 
kerättyä, ja tukiystävät ovat tehneet reilu 900 käyn-
tiä ja puhelinystävät lähes 250 puhelua tammi-
kesäkuun välisenä aikana. Viime vuoden kevätkau-
teen verrattuna tässä on havaittavissa pientä nou-
sua.  
 
Tukiystävätoiminnan vapaaehtoiset ja tuettavat 
täyttävät nimettömän vuosiarviointikyselyn vuo-
sittain. Kaikki vapaaehtoiset saavat kyselyt vuosikes-
kustelun ja tuettavat seurantakäynnin yhteydessä. 
Tähän mennessä palautetuista kyselyistä voidaan 
todeta, että vapaaehtoiset kokevat toiminnan mie-
lekkääksi ja merkitykselliseksi, uskovat toiminnan 
vähentävän tuettavan yksinäisyyttä sekä ylläpitävän 
vireyttä ja toimintakykyä. Tuettavat kokevat toimin-

nan lievittävän heidän yksinäisyyttään ja ovat valmii-
ta suosittelemaan Tukiystävätoimintaa myös muille. 
 
Tuettavat kaipaavat 
ystävää usein ulkoilu
- ja asiointiavuksi 
sekä juttuseuraksi. 
Saattaa olla, että 
ulospääsy itsenäises-
ti ei onnistu esimer-
kiksi painavan ulko-
oven vuoksi tai näkö 
on heikentynyt niin, 
ettei uskalla ulkoilla 
yksin.  
Yhteydet omiin vanhoihin ystäviin ovat katkenneet 
esimerkiksi sairastumisten vuoksi ja kaivataan uutta 
ystävää, jonka kanssa parantaa maailmaa. Olemme 
havainneet, että kotona asuu yhä huonokuntoisem-
pia ihmisiä. Moni kokee kiitollisuutta siitä, että on 
saanut ystävän, josta saa juttuseuraa ja jonka kanssa 
pääsee kodin ulkopuolelle, kun yksin ei enää pysty 
tai uskalla lähteä.  
 
Toiminnan mahdollistamiseksi tarvitsemme STEA:n 
rahoituksen lisäksi vapaaehtoisia. On ollut hienoa 
huomata, kuinka innokkaita ja sitoutuneita vapaa-
ehtoisemme ovat. Suuri kiitos teille kaikille, jotka 
teette Tukiystävätoiminnan mahdolliseksi sitä kai-
paaville! 
 

Teksti: Sonja Vainikka 
Tukiystävätoiminnan ohjaaja 

Kuva: Pixabay 
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Faktoja Tukiystävätoiminnasta 

Tukiystävätoiminnassa tehdään vuosittain noin 100 kartoituskäyntiä, 80 sopimuskäyntiä  
ja 120 seurantakäyntiä vanhusten luokse. 

Ystäväkursseja järjestetään 10 ja sen lisäksi vapaaehtoisia perehdytetään toimintaan henkilökohtaisesti.  
Vapaaehtoisille järjestetään vertaistukea, koulutusta ja virkistystä kuukausittain (ei heinäkuussa) ja  

heidän kanssaan käydään henkilökohtaiset keskustelut vuosittain (noin 120 kpl). 

Yleisimmin vapaaehtoisen etuni-
mi alkaa M-kirjaimella (18 

henkilöä) ja tuettavan  
A-kirjaimella. Useimmin tu-
kiystävätoiminnan vapaaeh-

toisen nimi on Päivi (neljä 
henkilöä) ja tuettavan Eila 

(kuusi henkilöä). 

Yhdistyksen Tukiystävätoiminnan rahoitus tulee 100 % Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskukselta (STEA). Myönnetyllä 178 148 €:lla yhdistyksen tehtävänä on lie-
vittää yksinäisten, yksin asuvien ja yli 70-vuotiaiden turkulaisten yksinäisyyden tun-
netta vapaaehtoisten Tuki– ja puhelinystävien sekä kesän ajan toimivien ulkoiluystä-
vien avulla. Tehtäviin kuuluu myös vapaaehtoisten koulutus, vertaistuki ja virkistys. 
 
Veikkauksen tuotosta 43 % käytetään sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mu-
kaisesti vuosittain sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja hyvin-
vointia edistävään toimintaan. STEA tekee ehdotukset avustuksista ja valvoo niiden käyttöä. 

Vapaaehtoisina ystävinä yhdistyksessämme toimii tällä hetkellä 105 henkilöä.  
Heistä 97 on naisia ja kahdeksan miestä. 

Iältään vapaaehtoiset ovat 20
-83 vuotiaita. Nuorin nainen 

on 20-vuotias ja mies 21-
vuotias. 27 vapaaehtoista on 
täyttänyt 70 vuotta ja 26 on 
alle 30 vuotias. Useimmin 

vapaaehtoinen on 68 tai 69 
vuotias (molempia seitse-

män). 

Tällä hetkellä 115 yksi-
näisellä on ystävä 

kauttamme; kahdeksalla 
miehellä ja 107 naisella. 
He ovat 71-99 vuotiaita. 
Vanhin tuettava on lop-

puvuodesta 100 täyttävä 
mies. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_sosiaali-_ja_terveysministeri%C3%B6
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_sosiaali-_ja_terveysministeri%C3%B6
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Suun terveyden merkitys ikääntyessä 
Kiirastorstaina 18.4.2019 kesäisen aurinkoisena päi-
vänä, kirjaston Studio-salin edessä meitä odotti pit-
kä jono ihmisiä pääsiäisen läheisyydestä huolimatta. 
Suun terveydestä luennoi TYKS:n vastuualuejohtaja, 
suu-ja leukakirurgian dosentti Tero Soukka.  
 
Ikääntyessä suun terveyden merkitys kasvaa, kos-
ka elimistön puolustuskyky heikkenee ja altistumme 
infektioille tai jos kaadumme ja joudumme leikkaus 
operaatioihin, hampaissa ei saa olla tulehduksia. 
 
Elämme yhä pidempään ja esim. yli 85-vuotiaitten 
määrä, joilla vielä on  omat hampaat, on kasvanut. 
Hammashuollon hoitavan tahon hoito- ja toiminta-
ketjujen suunnittelussa otetaan tämä huomioon. 
 
Laissa on asetuksin määritelty myös, että päivystys- 
ja erikoishammashuollon kirurgiset ja muut palvelut 
pitää olla saatavissa yhtä hyvin julkishallinnon puo-
lella tasapuolisesti alueittain eikä vain yksityissekto-
rin palveluina.  
 
Päivystys vastaanotot on Turussa järjestetty niin, 
että arkisin Turun hammaslääkäri päivystää perus-
terveydenhuollossa, viikonloppuisin ja yöaikaan 
TYKS-erikoishammashuollossa. Erityiskirurgiaa vaati-
viin tapauksiin hälytetään takapäivystävä erikoistu-
nut hammaslääkäri. 
 
Miten pidetään hyvää huolta suun terveydestä? 
Jokaisen  tulee itse harjata hampaansa aamuin ja 
illoin vähintään 2-3-minuuttia ja käydä kerran vuo-
dessa hammaslääkärinvastaanotolla ellei lääkäri 
toisin määrää.  
 
Monipuolinen säännöllinen ruokailu myötävaikuttaa 
suun terveyden ylläpitoon. Jatkuva makeitten na-
postelu aterioitten korvikkeena on erittäin haitallista 
ja myös tupakointi tai nuuskan käyttö vaurioittavat 
suun limakalvojen terveyttä.  
 
Yleistä on myös suun kuivuminen iän myötä haita-
ten limakalvojen toimintaa ja syljen eritystä. Aptee-
kista voi  ostaa kostutussuihkeita tai -voidetta, 
käyttää voi vaikka ruokaöljyä, jos siitä on apua. 
 
Suun sairauksia 
Syljen erityksen väheneminen aiheuttaa limakalvo-
oireita, hampaitten kiinnityskudosten tulehduksista 
voi aiheutua  märkäpesäkkeitä, haavautumia, leu-
kaplakkia, hammaskariesta ja punajäkälää, jota hoi-

detaan yleensä kortisonilla. Jos haava ei ole paran-
tunut kahden viikon sisällä tai on leukaplakki, on 
lääkärin syytä otattaa koepala syövän pois sulke-
miseksi. Ienreunojen vetäytymiset tulee tutkituttaa 
ientaskumittarilla, jos hampaan juurihoitopaikkauk-
sen jälkeen on kipuja, se on hyvä tutkituttaa uudel-
leen röntgen+ panodraama rtg-kuvauksella, jotta 
tulehdus saa-
daan hoi-
dettua. Myös 
proteesien tai 
implanttien 
asennukseen 
ja korjauksiin 
tarvitaan eri-
koistuneita 
erityisham-
maslääkäreitä. 
 
Purentahäiriöitten, ylä-alaleuan yhteen sopimatto-
muuden tai usean hampaan yhteisimplanttien kor-
jaamiseen saadaan tänä päivänä apua uusista tekni-
sistä laitteista. Paljon käytetään 3D-mallinteita esim. 
suunnittelussa.  
 
Hammaslääketiede  on tiedollisesti edennyt paljon 
ja myös käytettävät materiaalit ja tekniikat ovat 
muuttuneet. Hyvä hampaiden hoito on tärkeää eri-
tyisesti kroonisia tauteja sairastaville: syöpä-, diabe-
tes-, reumasairaudet, elinsiirtopotilaat (hylkimisen 
estolääkkeen haitta), osteoporoosin lääkityksellä 
olevat, maksa- ja munuaissairaudet. Pitkäaikaiset 
lääkkeet vaikuttavat kehon puolustuskykyä heiken-
tävästi. 
 
Muistakaa tehdä lista käyttämistänne lääkkeistä, ja 
ottakaa se aina mukaan hammaslääkäriin mennessä. 
Harjatkaa hampaat huolella päivittäin aamuin ja il-
loin.  
 
Luento antoi erittäin monipuolisen ja mielenkiintoi-
sen kuvan  vaativan erityishammashuollon mahdolli-
suuksista. Läsnäolijoilta tuli kysymyksiä useista oma-
kohtaisista  kokemuksista. 
 

Teksti: Terttu Raitanen, tiedotusryhmä 

Studia Generalia –luennot ovat nyt  
Virkeä vanhuus –luentoja (s.18). 
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Kuuloliitto ja Turun Kuuloyhdistys kävivät keväällä 
esittäytymässä yhdistyksen Olohuoneella. Kuuloyh-
distys tarjoaa matalan kynnyksen kuulon lähipalve-
luja, kuten huoltotyötä ja neuvontaa. He käyvät 
myös vanhainkodeissa Turun seudulla tarjoamassa 
palveluitaan ja he toivovat, että omaiset tulisivat 
pystyessään mukaan. On hyvä, jos on joku tukemas-
sa laitteen käyttöönoton kanssa. 
 
Erityisesti miehille  voi olla vaikeaa hyväksyä kuulo-
laitteen tarvetta. Laitteisiin liitetään negatiivisia aja-
tuksia, kuten että ne ujeltavat jatkuvasti ja niiden 
käyttö on epämiellyttävää sekä hankalaa. Mutta ny-
kyään kuulolaitteet ovat hyvinkin pieniä ja huomaa-
mattomia, sekä helppokäyttöisiä.  
 
Käytön alussa on muutama asia, jotka saattavat ai-
heuttaa vieroksuntaa ja johtaa siihen, että laite sysä-
täänkin lipaston pohjalle. Alussa kuulee vahvan oloi-
sesti ääniä, joita ei juuri ole kuullut pitkään aikaan, 
kuten lehtien havinan tuulessa ja liikenteen äänet. 
Aivoilla menee hetki tottua näihin ärsykkeisiin, jotka 
ne olivat ehtineet jo unohtamaan. Voikin tuntua 
raskaalta, kun kaikkiin arkisiinkin ääniin kiinnittyy 
niin paljon huomiota. Suositellaan, että käytön alus-
sa laitetta käytetään vain puolet päivästä, jotta 
laitteeseen tottuu helpommin. Jonkin ajan jälkeen 
aivot rupeavat suodattamaan ääniä taas normaalisti.  
 
Laitteeseen voi myös kerääntyä likaa ajan myötä tai 
paristot loppuvat ja laitteen voi luulla olevan rikki. 
Asian korjaa laitteen putsaus tai paristojen vaihto.  
 

Kuulolaitteen käyttö lisää myös korvavaikun eritystä, 
jota saattaa joskus kasautua sen verran, että se 
haittaa kuuloa. Sitä varten apteekista saa Audio-
spray-suihketta, joka tekee korvavaikusta juokse-
vampaa, mutta jos pelkkä suihke ei riitä, niin korva-
käytävät voi käydä huuhtelemassa lääkärillä. 
 
Huono kuulo on vanhemmalla iällä jopa normaalia, 
sillä yli 75-vuotiaista 70%:lla on kuulon alenemaa. 
Kun kuulee huonosti, joutuu keskittymään todella 
tarkkaan, sekä arvailemaan mitä toinen sanoo ja 
ryhmätilanteissa on vaikea kuulla ketään. Huulia 
tarkkailemalla voi saada paremmin selvää sanoista, 
mutta sekin on kogni-
tiivisesti hyvin kuor-
mittavaa, eikä se toimi 
kun useampi henkilö 
puhuu päällekkäin. 
 
Huonon kuulon takia 
tulee helposti välteltyä 
sosiaalisia tilanteita, 
koska ne koetaan kiu-
sallisina ja väsyttävinä. 
Tällöin on vaarassa 
joutua syrjäytyneeksi. 
Kuulolaite voi tehdä kuulemisen paljon helpommak-
si, sekä kevyemmäksi ja siten parantaa niin omaa, 
kuin myös muidenkin elämänlaatua. 

 
Teksti: Toni Karuneva, yhdistystyöntekijä 

Kuva: Pixabay 

Kuulo ja kuulolaitteet 

Kuulolähipalvelu ja paristomyynti 
Kuulolähipalvelu tarjoaa apua kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä ja huollossa. Samalla saa ohjausta ja 
vertaistukea. Palveluun kuuluu kuulokojeen huoltotoimenpiteet, kuten esimerkiksi kuulokojeen letkujen 
tarkastus ja vaihto, paristojen vaihto ja korvakappaleen puhdistus. Opastus on maksutonta kaikille kuulo-
vammaisille ja heidän läheisilleen, eikä vaadi jäsenyyttä kuuloyhdistyksessä. 

Turun Kuuloyhdistys ry 
Kauppiaskatu 21 A 1 
20100 Turku 

Puh. 0400794376  
puheenjohtaja@turunkuuloyhdistys.fi 
http://www.turunkuuloyhdistys.fi 

Tavallisin näköaistin vanhenemismuutos on lä-
hinäön heikkeneminen. Siihen saa apua lukulaseilla. 
Toinen muutos on hämäränäön huonontuminen, 
tarvitaan lisää valoa. Sitten silmä ei pysty mukautu-
maan  olosuhteiden muutoksiin yhtä nopeasti kuin 
ennen, näköärsykkeen käsittely hidastuu ja näkö-
kenttä kapeutuu. 

Entä miten lumen häikäisy vaikuttaa silmiimme? 
Miten häikäisyltä tulisi suojautua? 

 
Näistä asioista kuulemme Olohuoneen tietoiskussa 

maanantaina 2.12. kello 13-14.30  
yhdistyksen toimistolla. Tervetuloa! 

tel:0400794376
mailto:puheenjohtaja@turunkuuloyhdistys.fi
http://www.turunkuuloyhdistys.fi/
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Viisivuotias Föli palvelee 

Ma 21.10. kello 13-14.30  
OLOHUONE tietoisku  

 
Apuvälineitä arjen avuksi. 

Vanhustuen toimisto. 

Seniorit mukaan kehittämään  
joukkoliikenteen ikäystävällisyyttä 

 
Turussa kehitetään joukkoliikenteen ikäystävälli-
syyttä yhdessä Valonian, joukkoliikennetoimisto 
Fölin ja Turun AMK:n kanssa. Hankkeessa keskity-
tään aktiivisen vanhusväestön henkilöautoliiken-
teen vähentämiseen, osallistamiseen sekä toimivien 
kestävien liikenneratkaisujen kasvattamiseen.  
 
Kaikille avoin senoreiden kestävän liikkumisen ti-
laisuus ke 18.9. klo 10-14 Vanhalla Suurtori, HUB 
Turku, Nunnankatu 4. Ohjemassa on mm. liikkumi-
sen luentosarja, paneelikeskustelu ja toiminnallisia 
pisteitä tutustuttavana. Ilmoittaudu  Silja Ngobes 
silja.ngobese@valonia.fi  tai 040-184 7083 

Föli täytti 1. heinäkuuta viisi vuotta. Föli eli Turun 
seudun joukkoliikenne palvelee ihmisiä ja yrityksiä 
Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Rus-
kon alueilla. Yhdellä ja samalla lipulla pääsee kulke-
maan koko Fölissä ilman hankalia vyöhykkeitä ja 
miettimättä kuntarajoja. 
 
Fölin hintoja ei ole korotettu kertaakaan viiden vuo-
den aikana, vaikka palveluita onkin parannettu. Esi-
merkiksi vesibussit otettiin käyttöön pari vuotta 
sitten, ja niillä voi matkustaa samoilla Fölin lipuilla 
kuin busseissakin. 
 
Vuosi sitten aloitettiin kokeilu, jossa rollaattoria 
käyttävä matkustaja saa kulkea arkisin maksutta 
Fölin busseissa ja vesibusseissa. Edellytyksenä on 
vain, että asiakas nousee bussin (tai vesibussin) kyy-
tiin kello 9 ja 13 välillä. Muulloinkin saa tietenkin 
matkustaa, silloin vain täytyy maksaa matkansa niin 
kuin aikaisemminkin.  
 
Monet asiakkaat ovat kiitelleet kulkemisen hel-
pottumista, ja myös kuljettajat ovat pitäneet rol-
laattorikokeilua hyvänä. Huonoja puoli ei kokeilussa 
juurikaan ole ollut, ainoana oikeastaan satunnainen 
tilan ahtaus. Joillakin linjoilla on siis ollut tilanteita, 
joissa rollaattorien ja lastenvaunujen mahtuminen 
on ollut hankalaa ja myöhemmin tullut ei ole mah-
tunut kyytiin.  
 
Rollaattorikokeilua jatketaan myös tästä eteenpäin 
toistaiseksi. Kokeilu ei siis ole nyt loppumassa. Pyö-
rätuolilla saa matkustaa ilmaiseksi Fölin busseissa 
normaalistikin eli tämä kokeilu koskee vain rol-

laattorien avulla kulkevia. 
 
Haluamme jatkossa tuoda ikääntyneille asiakkail-
lemme vielä paremmin tietoa palveluistamme – li-
puista, rollaattorimatkoista, aikatauluista – ja sen 
takia tulemme käymään myös vanhusten palveluta-
loissa. Moni yli 65-vuotias esimerkiksi tekee matkan-
sa kertalipuilla, vaikka hänelle tulisi paljon halvem-
maksi matkustaa seniorien arvokortilla. Haluamme 
helpottaa matkakortin hankkimista tulemalla myy-
mään niitä sinne, missä asiakkaamme muutenkin 
ovat.  
 
Föli tekee yhteistyötä Turun kaupunginteatterin ja 
Turun filharmonisen orkesterin kanssa. Heidän lip-
punsa on nykyään aina samalla Fölin matkalippu, 
joten muuta bussilippua ei tarvitse ostaa ollenkaan. 
Teatteri- tai orkesterilipulla pääsee menemään näy-
tökseen ja vielä sieltä poiskin.   
 
Föli joutuu muun kaupungin tavoin taistelemaan 
säästöpaineiden kanssa, ja palvelulinjojen lauantai-
liikenne jouduttiin lakkauttamaan. Säästöpaineet 
valitettavasti jatkuvat, ja niitä, mm. hinnankorotuk-
sia, joukkoliikennelautakunta joutuu pohtimaan syk-
syn aikana.  
 
Kiitos jokaiselle matkustajalle, te teette joukkolii-
kenteen kehittämisestä mielekästä ja innostavaa. Ja 
te, jotka ette vielä käytä Föliä: tervetuloa kyytiin! 

 
Teksti: Sirpa Korte 

Joukkoliikennepalvelujohtaja, Turku 

mailto:silja.ngobese@valonia.fi
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Täyden palvelun kuntoutuskeskus Ruissalo 
12.8. Vanhustuen Olohuoneen tietoiskussa Sari Kuosmanen kertoi Ruissalon kylpylästä, ja erilaisista saata-
villa olevista iäkkäiden kuntoutuspalveluista. 
 
Kuntoutuskeskus Ruissalo on vuodesta 1975 toiminut täyden palvelun kuntoutuskeskus, jossa työskente-
lee nykyisin noin 50 terveydenhuollon asiantuntijaa. Keskus toimii sekä Ruissalon että Naantalin kylpyläs-
sä.  Niiden palveluihin kuuluu erittäin monipuolinen valikoima lyhyt- ja pitempiaikaisia kursseja ja kuntou-
tuksia. Esimerkkeinä mainittakoon Kelan yksilö- ja ryhmämuotoiset kurssit, räätälöidyt kuntoremonttijak-
sot yhteistyössä yritysten ja työterveyshuollon kanssa, yksilö- ja ryhmäkuntoutusjaksot itse maksaville tai 
maksusitoumuksella tuleville, terveyskuntotestit, fysioterapia-, toimintaterapia- ja muut asiantuntijapalve-
lut, lomajärjestöjen tuetut hyvinvointilomat, sairausryhmäkohtaiset sopeutumisvalmennuskurssit, sotain-
validi-, sotaveteraani- ja Lotta-kuntoutus. 
 
Kuntoutusosaston palveluina mainitaan vaativa laitoskuntoutus ja toipilashoito, intervallihoitojaksot ja 
potilashotellipalvelut sekä muut erilaiset lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon palvelut kylpyläolo-
suhteissa. Kuntoutusosastolla on pitkä kokemus monisairaiden aikuisten laaja-alaisesta kuntouksesta- eri-
tyisesti geriatrisesta, ortopedisesta ja aikuisneurologisesta kuntoutuksesta. Lisäksi tarjolla on  myös omais-
hoitajien ja hoidettavien lomat, joiden aikana voi omaishoitaja hetken hengähtää ja ottaa aikaa itselleen 
rentouttavan hoidon ajaksi. Tällaisen osastoloman voi ostaa vaikka lahjaksi iäkkäille vanhemmilleen, joista 
toinen toimii omaishoitajana.  
 
Kelan myöntämä kuntoutus perustuu moniammatilliseen 
yhteistyöhön ja tavoitteena on eri asiantuntijanäkökulmien 
kautta yhdessä asiakkaan kanssa kartoittaa terveydentila, 
elämäntilanne ja psykososiaalinen toimintakyky. Kaikessa 
tuetaan asiakasta hänen henkilökohtaisten tarpeidensa mu-
kaisesti saavuttamaan tasapaino ja elämänhallinta niin fyysi-
sesti kuin henkisestikin. Itsemaksavien asiakkaiden kuntou-
tusjaksot räätälöidään kuntoutustarpeen mukaisesti ja ne 
voivat painottua esimerkiksi pelkästään fysioterapiaan. 
 
Yhtenä tavoitteena on terveysongelmien ennalta ehkäisy, jolloin kuntoutuja saa eväät omasta terveydestä 
huolehtimiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Kuntoremonttijaksot suunnitellaan yhteistyössä työyhteisön 
hyvinvointivastaavan kanssa. Tällöin voidaan keskittyä erilaisiin testauksiin, ravitsemukseen, henkiseen 
hyvinvointiin tai  päihdeasioihin. Kuntoremonttijaksot ovat pääsääntöisesti oikeutettuja Kelan kuntoutus-
rahaan, mutta voivat olla myös vapaamuotoisia omarahoitteisia jaksoja.  
 
Hoitojaksoihin kuuluu täysihoito aterioineen ja kylpylöiden allas- ja kuntosalien vapaa käyttö. Myös ympä-
röivä luonto tarjoaa monipuoliset puitteet erilaisille aktiviteeteille hoidettavien kunnon mukaisesti sekä 
hoidettavien omaisten virkistymiseen. Naantalin kylpylän toimipiste sijaitsee kävelymatkan päässä idylli-
sestä Naantalin vanhasta keskustasta. Vieressä ovat meri ja monipuoliset ulkoilureitit.  Ruissalon kylpylä 
sijaitsee kauniin luonnon ja tammimetsien keskellä ja meri on vain kivenheiton päässä. 
 
Kylpylöiden yhteydessä toimivat myös monet kauneudenhoitoalan yritykset ja monipuolisia rentoutushoi-
toja on myös saatavilla. Ja ainahan voi vain vierailla kylpyläosastolla uiden ja saunoen. Sekin on ennaltaeh-
käisevää kehon ja mielen hoitoa. 

 
Teksti: Maarit Rintala 

Tiedotusryhmä 
 

Ruissalon kylpylä myöntää jäsenillemme 40 % alennuksen kylpylälipun hinnasta.  
Jäseneduista lisää sivulla 26. 
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Nyt tuli lukion päättötodistus - Annelilla riittää virtaa 

Sanaa ”tervaskanto” käytetään toisinaan 
turhan kepeästi, mutta Anneli Virran koh-
dalla se ei ole liioittelua. Anneli, 85, veti 
viime kevääseen saakka joka viikko seit-
semää eri liikuntaryhmää, mukaan lukien 
Vanhustuen tuolijumppaa. Niin, ja tämän 
päälle vielä opiskeli Turun iltalukiossa. 
Keväällä hän sai kolmen vuoden urakkan-
sa päätökseen ja kouraansa lukion 
päättötodistuksen. Hän on syystäkin yl-
peä suorituksestaan. 
-Kyllä tämä on ihmeellinen juttu! Opinto-
ni jäivät aikanaan keskeneräisiksi ja pikku 
hiljaa kypsyi ajatus niiden viemisestä päätökseen. 
Käymäni lukiokurssit lisäsivät hurjasti ymmärrystä 
kaikenlaisista asioista. 
 
Annelin opiskelua motivoi muun muassa halu laa-
jentaa kokemusreviiriä ja ymmärrystä maailman-
menosta. Tutussa elämänpiirissä ja tuttujen ihmis-
ten seurassa keskustelunaiheet ja tapahtumat kier-
tävät helposti omaa suppeaa rataansa, eikä ajatte-
luaan pääse silloin juuri kehittämään. Aikuislukio 
tarjosi totuttuihin kuvioihin tarpeellista ja kaivattua 
vaihtelua sekä tietysti roppakaupalla uutta tietoa.  
 
Valtionhallinto olisi epäilemättä ikionnellinen, jos 
jokainen ikääntyisi niin kuin Anneli. Hänessä toteu-
tuvat aktiivisen itsestään huolehtimisen ja elinikäi-
sen oppimisen ihanteet.  
 
Kielet ovat aina olleet Annelille tärkeitä, ja ne oli-
vatkin lukion oppiaineista mieluisimpia. Kieliopin-
tojen hyöty näkyy suoraan arjessa, sillä esimerkiksi 
ulkomaisten televisiosarjojen seuraaminen hel-
pottuu. Matematiikka tuotti puolestaan melkoisia 
vaikeuksia, mutta nekin Anneli selätti. 
 
Päättötodistuksen saaminen aikuislukiosta edel-
lyttää vähintään 44 kurssin suorittamista, ja opis-
kella täytyy vähintään 12 oppiainetta. Oppitunneil-
la käyminen avarsi jo sinänsä, kun kursseilla istui 
monenlaista porukkaa erilaisin opiskelutaidoin, 
kansallisuuksin ja oppimiskokemuksin. 
 
Anneli on poikkeuksellinen ihminen, ja poikkeus 
hän oli myös nuorten opiskelijoiden keskellä. Ikäto-
vereita ei Annelilla luokkahuoneissa ollut, mutta 
yksinäisyyttä ei tarvinnut potea. 
-Nämä nuoret olivat tosi fiksuja ja ystävällisiä. Aina 
tultiin juttelemaan ja kahviteltiin yhdessä. 

Vanha ymmärtää lukiossa käsiteltävät asiat siinä 
missä nuorikin – tai kenties paremmin, kun voi am-
mentaa suuresta elämänkokemuksestaan. Sen si-
jaan muisti ei aina pelaa niin kuin nuorena, mikä 
vääjäämättä hankaloittaa opiskeluja. Mutta vai-
keuksien ei saa antaa pelottaa. Anneli korostaa 
oppimisen ja aktiivisen harrastamisen merkitystä 
ihmisen hyvinvoinnille: 
-Aina kannattaa lukea ja harrastaa itseään kiinnosta-
via asioita. 
 
Anneli ehti vetää Turun Seudun Vanhustuen tuoli-
jumppaa yli vuosikymmenen, kunnes tämän vuoden 
syksyllä Turun kaupunki ei enää myöntänyt yhdis-
tykselle viikkovuoroa. Kaupungilla oli siihen var-
maankin jokin syy. Onneksi jatkossakin pääsee An-
nelin jumpattavaksi, sillä hän vetää Ruusukorttelin 
brändin alla jumppaa tiistaisin kello 10-11. Opiske-
lunsa hän on nyt opiskellut. 
-Olen hyvin tyytyväinen lukion päättötodistukseen. 
Mutta aina on tärkeää harrastaa ja kiinnostua asiois-
ta. 
 
Turun Seudun Vanhustuki onnittelee Anneli Virtaa 

upeasta ja esimerkillisestä suorituksesta! 
 

Teksti: Daniel Telén 
Yhdistystyöntekijä 

Ke 13.11. kello 14-15.30  Lehmus-
valkaman hyvinvointikeskus 

(Karviaiskatu 7). Luento:  
Yhteinen onni – paras onni. 
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Kekri, köyri, köyry, keuri,... 

Pulma 

Niksi 
 
WC pytyn puhdistus: Kun pudottaa pönttöön hammasproteesin puhdistustabletin niin tulee valkoista. Raja 
yläosaan jää kyllä. 

Pulman ratkaisu sivulla 24. 

Kuva: Pixabay 

Mikä on neljän kirjaimen sana, 
mutta täytyy kirjoittaa viidellä, 
vaikka sisältää oikeasti kuusi kirjainta, 
tyhmempi tarvitsee kahdeksan, 
nokkela selviää seitsemällä. 
(Ps. Tämä on kompatehtävä). 

Lisää aivojumppaa perjantaisin  
kello 10-11.30 pelikerhossa.  

Tervetuloa! (ks. 21) 

Suomalaisten vuosi vaihtui perinteisesti syksyisenä 
kekrinä, jota vietettiin vastakorjatun sadon täyttäessä 
laarit ja vatsat. Syyskuun lopussa vietetty Mikkelin päivä 
eli arkkienkeli Mikaelin muistopäivä aloitti talonpojan 
kalenterissa syksyn. Mikkeliä juhlittiin alun perin syys-
kuun 29. päivänä (kalenterissa edelleen Mikon nimipäi-
vä), mutta vuoden 1772 pyhäuudistuksessa se siirrettiin 
seuraavalle sunnuntaille, jossa se on vielä nykyäänkin.  
 
Kekriin mennessä piti kaikilla talon naisilla olla kehrätty-
nä kolme vyyhtiä lankaa. Muuten saattaisi käydä niin, 
että neidot jäisivät vanhoiksi piioiksi ja työt olisivat aina 
myöhässä. 
 
Kekrinä riitti muutakin puuhaa, sillä uuni oli lämmitettävä aivan aamuvarhaisella, ennen päivän nousua, ja 
syödäkin piti ehtiä useamman kerran, jotta seuraava vuosi olisi talolle hyvä. Pöydän piti olla koreana aa-
musta yömyöhään, jotta talosta ei olisi ruoka seuraavana vuonna loppunut. Yltäkylläisyyden tuli näkyä 
myös viinassa, ja joillakin seuduilla jopa uskottiin, että isännän hyvä humala vahvistaisi viljan kasvua seu-
raavana kesänä. Toisilla seuduin humaltuminen, tai ainakin sammuminen, oli tosin tiukasti kielletty, jottei 
vilja menisi lakoon. 
 
Kekrinä syötiin monenlaista ruokaa alueen perinteistä riippuen, mutta eniten merkitystä oli kekrilampaal-
la. Esimerkiksi Hankasalmella piti keittää aamun ensimmäiseksi ateriaksi kekripässin pää, jotta karjaonni 
säilyisi. Muita kekriruokia olivat muun muassa lammaskeitto ja veririeskat, talkkuna, velli ja puuro – jota 
nauttivat niin ihmiset kuin eläimetkin – sekä makkarat, limput, kalat sekä muut tavanomaiset ruuat. Peru-
noita ja nauriita kannatti kuitenkin välttää, jos ei halunnut itselleen paiseita ja ajoksia. 
 
Kekri oli tärkeää aikaa myös  karjan kannalta. Isäntä kävi itse ruokkimassa hevoset, ja sekä niiden ruokki-
miseen että juottamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota, sillä se vaikutti tulevaan karjaonneen. Myös leh-
miin kiinnitettiin erityistä huomiota ja niille annettiin erityisruokia kuten leipää, samoin kuin lampaillekin. 
 
Kekrinä poltettiin kekrivalkeaa eli kokkoa, jolle nuorison oli mahdollista kokoontua toisiaan tapaamaan, 
leikkimään ja tanssimaan. Kekrin kiertolaisetkin järjestivät taloissa vierailujen jälkeen omia juhliaan. Myös 
keinuminen kuului kekriin ja sen ajateltiin Kiuruvedellä tuovan pitkiä pellavia. 
 

Lähde:  SKS:n vuotuisjuhlasivu 



12 

 

Lisää liikunnasta ti 17.9. luennollamme kirjaston Studiossa (ks. 18) 

Ohjeet jalkateräjumppaan TULE-tietokeskuksesta. TULE-tietokeskus tarjoaa maksutonta ohjausta ja neu-
vontaa tuki- ja liikuntaelimistön (tule) hyvinvointiin liittyvissä asioissa osoitteessa Humalistonkatu 10. 
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Kotijumppaa ikäihmiselle vapaaehtoisen tuella 

 To 5.9  klo 12 Tasapainon merkitys –miniluento ja tasapainoharjoittelua, Humalistonkatu 10. Järjestäjä-
nä TULE-tietokeskus. 

 Ma 9.9. klo 12 Askel kevyeksi –miniluento, Humalistonkatu 10. Järjestäjänä TULE-tietokeskus. 
 To 12.9. klo 17.30 Uniapnea ja narskuttelu, Happy House Ursininkatu 11. Järjestäjänä VAPI ry. 
 To 3.10. klo 12 Kulumapolven polvituet –miniluento, Humalistonkatu 10. Järjestäjänä TULE-tietokeskus. 
 Ma 7.10. 16.30 Pintaa syvemmälle nivelreumakampanjan yleisöluento, Puutarhakatu 1. Järjestäjänä 

Turun seudun Reumayhdistys. 
 Ke 9.10. klo 12 Fibromyalgia kipujen taustalla –miniluento, Turun seudun Reumayhdistys. 
 To 10.10. klo 18 TULE-ASIAA reuma-, selkä- ja luustoviikoille, T-sairaala, Hämeentie 11, Johan Haart-

man -Sali. Järjestäjänä TYKS tutkii ja hoitaa. 
 Ma 18.11. Naprapatia ja rintarangan kiputilat –miniluento, Humalistonkatu 10. Järjestäjänä TULE-

tietokeskus. 
 Ti 12.11. klo 17.30 Fibromyalgia ja kipu , Turun Ortodoksisali, Yliopistonkatu 19. Järjestäjänä Turun Seu-

dun Nivelyhdistys ry ja  Turun seudun Reumayhdistys. 
 To 28.11. klo 17 Anestesia ja kivunhoito tekonivelleikkauksessa, Lounatuulet Yhteisötalo, Läntinen 

Pitkäkatu 33. Järjestäjänä Turun Seudun Nivelyhdistys ry. 
 Ti 3.12. klo 12 Lantionpohja vahvaksi -miniluento, Humalistonkatu 10. Järjestäjänä TULE-tietokeskus. 
 Ti 10.12. klo 12 Niskaterveys -miniluento, Humalistonkatu 10. Järjestäjänä TULE-tietokeskus. 

Ikäihminen, haluaisitko pärjätä kotona paremmin ja 
samalla kohottaa kuntoa? Käynnistämme elokuun 
lopussa uudestaan Kuntoilukummitoiminnan, johon 
etsimme sekä kotona asuvia ikäihmisiä että vapaa-
ehtoistoimijoita jumppaamaan yhdessä. Toimintaa 
kokeiltiin jo vuoden 2018 syksyllä ja hyvien koke-
musten vuoksi sitä halutaan jatkaa. 
 
Ikäihmisen tulee asua yksin, olla yli 70-vuotias ja olla 
haasteita vähintään yhdessä seuraavista asioista:  
 tuolilta ylösnousu,  
 portaiden käveleminen tai  
 ulkona liikkuminen.  
Vapaaehtoisena toimimiseen riittää täysi-ikäisyys ja 
kiinnostus liikuntaan. 
 
Kuntoilutoiminnassa vapaaehtoinen ja ikäihminen 
jumppaavat yhdessä ikäihmisen kotona kehonpai-
nolla ja tuolia apuna käyttäen. Jumppaamisen lo-
massa saa tietenkin myös rupatella. Jumppaohjeet 
saa valmiina ja ensimmäinen jumppa tehdään yh-
dessä Kuntoilukummitoiminnan ohjaajan kanssa, 
jotta liikkeet tulevat molemmille tutuiksi. Toiminta 
jatkuu siten, että ikäihminen ja vapaaehtoinen 
jumppaavat joka toinen viikko neljän kuukauden 
ajan yhdessä. Ikäihmisen kunnon kohenemista seu-
rataan tekemällä testit ennen kotijumppien aloitta-
mista sekä toiminnan päättyessä. 
 

Kiinnostuitko toiminnasta? Jos olet ikäihminen, ole 
yhteydessä kuntoilukummitoiminnan ohjaajaan  
puhelimitse 045 613 8839 (ma-ke 9-12 tai to 12-15). 
 
Jos taas haluat kummiksi, voit ilmoittautua Kuntoi-
lutoiminnan kurssille osoitteessa https://
www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/
vanhuksen-kuntoilukummiksi/. Syksyn kurssit järjes-
tetään toimistollamme 27.8.2019 klo 13-16 ja 
24.9.2019 klo 13-16. Mikäli haluat kysyä toiminnasta 
lisää voit soittaa tai laittaa sähköpostia osoitteeseen 
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi. 
 
            Teksti ja kuva: 

Laura Väihkönen 
Kuntoilukummitoiminnan ohjaaja 

Vinkkejä yhteistyökumppaneiden luennoista 
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Ratkaisu sivulla 25. 

Ristikko 
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Muistoja vapaaehtoisten risteilyltä 

Virkeät vihreät 
”Iloinen joukko vapaaehtoisia ke-
rääntyi heti aamupalalle, 
siinä veitset ja haarukat 
kolisi. Onneksi aamupala-
pöydästä löytyi nakkeja 
nälkäisille. Mutta voikuk-
kasalaattia kasvissyöjät 
jäivät haikailemaan. Ret-
kijakkaroita ei tarvittu, 
kokoustilassa oli tukevat 
tuolit jokaiselle. Sateen-
varjo + risteily – ei hyvä 
yhdistelmä.” 
 

Välipala 
”Olen Suomen kansalainen ja syön aina 
risteilyllä välipalaa. Radiosta kuuluu 
Pertti Keihään laulua, kun luen käyttöoh-
jetta. Sen mukaan tulee tyhjentää viski-
pullo välipalan päätteeksi. Lopulta ves-
sapaperi on tarpeen eikä loppuneesta 
kynsilakasta ole enää harmia.” 
 
Mustat madonnat 
”Aamulla sammutin pöytälam-
pun ja lähdin iloisella mielellä 
satamaan. Amorellan buffet-
pöydässä oli tonnikalasalaattia, 
joka on kaikkien laihduttajien 
toiveruoka. Päivä ei ole sujunut 
kilpikonnan vauhdilla, vaan oikein 
vauhdikkaasti. Odotellaan tässä ju-
hannusta ja juhannuskokon sytyttä-
mistä. Kottikärryt pitäisi vielä löytää, 
että saataisiin kaikki ostokset kotiin.” 

Vapaaehtoisten hemmottelu alkoi me-
riaamiaisella ja jatkui shopping host:n 
järjestämillä maistiaisilla, spa-
minihoidoin ja buffet ruokailulla. 
 
Kuulimme matkalla Viking Linen kuulu-
misia sekä pääsimme laivakierrokselle, 
jolloin kuulumme laivan desingista. 
 
Tutustuimme toisiimme bingoa pe-
laamalla. Aivonystyröitä heräteltiin 
niin sanaleikein. Ohessa ryhmätöi-
den satoa:) 

Keltanokat 
”Matka alkoi hyvin, saimme päivän-
kakkaralta tuoksuvaa käsivoidetta. 
Onneksi mukana ei ollut jumppapalloa, 
eikä paistinpannuakaan tarvittu, kun 
pääsimme valmiiseen buffetpöytään. 
Sitten alkoi myrsky, ja useamman aja-

tus pätki katkoviivan lailla ja 
viimeiset tunnit ovat lumisa-
teen peitossa. Näissä olo-
suhteissa ei postikortin kir-
joittamisesta, saati lähettä-
misestä tullut mitään.” 
 

Viherkasvit 
”Risteilyllä käytettiin äly-

laitteita risteilyohjelman 

seuraamiseen. Jotkut ehtivät 

kurkistelemaan ikkunoistaan 

ja iloissaan havaitsivat purje-

veneitä. Kaikki kokemukset 

tallentuvat matkustajan 

omaan muistin tietokantaan. 

Tax free-ostokset pantiin kyl-

mälaukkuun. Risteilyemäntä 

kävi kertomassa laivojen ympäristöystä-

vällisyydestä: siihen on kiinnitetty huo-

miota aina puhdistusaineita myöden. 

Kotiin lähtiessä katseltiin käytävillä ole-

via viherkasveja.” 

Köpöttäjät 
”Onneksi sääennuste lupasi kaunista 

säätä, joten sadetakkia ei tarvittu aina-

kaan tulomatkalla laivalla. Oh-

jaajilla oli senssit sekaisin, kun 

nitoja oli kadoksissa. Olin osta-

massa taxfreestä mittalusikkaa, 

mutta löysinkin sopivat rintsikat. 

Koska minulla oli sopivat biki-

nihousut, niin sain hierojalta 

hyvät alennukset. Tällä piknikris-

teilyllä päätin, että lokakuussa 

teen uuden reissun ja sitten käyn 

kaikki paikat läpi, eikä toivottavasti 

ole syysmyrskyä.” 

Kiitos hyvästä seurasta. 
Nähdään taas 3.10.! 
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Haluatko kuulla yhdistyksestä enemmän? 
Osallistu Infoon. Syksyn Infot tiistaina 10.9., 15.10. ja 12.11. kello 13-14. 

Lisätietoja myös toimistolta puh. 044  536 7741 ja nettisivuiltamme vanhustuki.fi. 

Syksyn kurssit toimistollamme: 
  18.9.  klo 16.30-.19.30 
  16.10. klo 13-16 
  27.11.  klo 16.30-19.30 
 

Jos kurssipäivät eivät sovi sinulle, ota yh-
teyttä tukiystävätoiminnan suunnittelijaan. 

Vapaaehtoiset 

Vaikuta ja toimi yhdistyksen työryhmässä 
Edunvalvontaryhmä toimii yh-
distyksen vanhusasioiden edun-
valvojana pyrkien vaikuttamaan 
kunnalliseen päätöksentekoon. 
 

Ohjelmaryhmä suunnittelee ja 
toteuttaa yhdistyksen musiikki– 
ja virkistystilaisuudet sekä ret-
ket ja teatterimatkat.  
 

Tiedotusryhmä suunnittelee 
yhdistyksen jäsenlehden, jäse-
net kirjoittavat ja ottavat kuvia 
lehteen sekä arvioivat lehden 
sisältöä vanhusnäkökulmasta.   

Pääset mukaan osallistumalla kurssillemme. 
Voit toimia tukiystävänä tai puhelinystävänä. 
Kurssille osallistuminen ei velvoita sinua  
aloittamaan toimintaa. 
Ilmoittaudu https://www.vanhustuki.fi/
toiminta/vapaaehtoistoiminta/
tukiystavatoiminta/ tai puh. 045 613 8839. 

Hyvä vapaaehtoinen 
Poikkea Jouluglögille ja mysteerihuoneisiin 

ti 10.12. kello 14-15.30, yhdistyksen toimisto.  
 

Ilmoittauduthan tarjoilun vuoksi viimeistään maanantaina 9.12. aamupäivällä. 

Ryhdy ystäväksi yksinäiselle yli 70-vuotiaalle 

Vapaaehtoisten  
virkistysiltapäivä  

ke 2.10. kello 13-15.  
 

Tule mukaan tutustumaan eri tehtävissä  
toimiviin vapaaehtoisiimme sekä Metsämieli-luennolle  

ja mielikuvamatkalle!  
 

Ilmoittauduthan tarjoilun vuoksi viimeistään ma 30.9. 

Työryhmissä toimivan tulee olla yhdistyksen jäsen. Lisätietoja toiminnanjohtajalta. 

Etsimme kuntoilukummeja jumppaamaan yhdessä ikäihmisten kanssa. Tehtävänäsi on kannustaa ja 
jumpata yhdessä ikäihmisen kanssa hänen kotonaan. Meiltä saa valmiit jumppaohjelmat. Kuntoilu-
kummina toimitaan yhden ikäihmisen kohdalla neljä kuukautta. Mukaan pääset osallistumalla kun-
toilukummikurssille. 
Syksyn kurssit järjestetään toimistollamme 27.8. klo 13-16 ja 24.9. klo 13-16. Ilmoittaudu https://
www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/ tai 045 613 8839. 

Olisitko sinä etsimämme kuntoilukummi? 

Te
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Tapahtumiamme: kaikille avoimet luennot ja tietoiskut 

Ma 9.9. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Van-
hustuen toimisto. Voimavaroja rinnalla kulkemi-
seen. Lähes joka toinen psyykkisesti sairastuneen 
läheinen on vaarassa masentua itse. Jill Söderdahl 
mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamista tulee 
kertomaan, millaista tukea omaiselle on tarjolla. 
 
Ti 17.9. kello 12-13.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento 
kirjaston Studio (Linnankatu 2). Iäkkään lihasvoima- 
ja tasapainoharjoittelun hyödyt sekä kaatumisten 
ehkäisy. Fysioterapeutti Tiina Pitkänen ja liikunta-
palveluvastaava Saija Kultala kertovat, miksi juuri 
voima- ja tasapainoharjoittelu ovat iäkkäälle niin 
tärkeitä.  
 
Ma 23.9. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Van-
hustuen toimisto. Metsämielimaistiaiset Keskustel-
laan luonnon hyvinvointivaikutuksista ja tehdään 
kehoa virkistävä ja mieltä rauhoittava mielikuvamat-
ka. Päivi Raikaslehto, metsämieliohjaaja, työnohjaa-
ja, logoterapeutti.  
 
Ma 7.10. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoiskuVan-
hustuen toimisto. Digitutor toiminta.  Turussa taval-
liset seniorit toimivat vapaaehtoisina digitutoreina. 
Tule kuulemaan toiminnasta, jos olet kiinnostunut 
joko auttamaan itse tai saamaan apua.  
 
Ma 21.10. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku 
Vanhustuen toimisto. Apuvälineitä arjen avuksi  

Erikoistoimintaterapeutti Päi-
vi Kujala kertoo Turun kau-
pungin apuvälineyksikön toi-
minnasta ja fysioterapeutti 
Eija Lehtonen esittelee käve-
lytelineiden käyttöä sekä ker-
too asioista, joita tulee huo-
mioida niiden valinnassa ja 
käytössä.  
 

Ti 29.10. kello 12-13.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento 
kirjaston Studio (Linnankatu 2). Ikääntyneen liikunta 
ja ravitsemus Ravitsemusterapeutti Marjut Hakala-
Pihlaja ja fysioterapeutti Jaana Turjas-Nieminen ker-
tovat ravitsemuksen ja liikunnan tärkeästä liitosta. 

 

Ma 4.11. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Van-
hustuen toimisto. Hautajaisjärjestelyni Hautajaisjär-
jestelyistä etukäteen sopiminen voi olla usein tar-
peellista, joko kaikilta osin yksityiskohtaisesti tai 
vain tietyiltä osin. Alustus Hautauspalvelu Pietét. 
 
Ke 13.11. kello 14-15.30 Luento Lehmusvalkaman 
hyvinvointikeskus (Karviaiskatu 7).  
Yhteinen onni – paras onni. 
Käymme läpi onnellisuuteen 
yhteydessä olevia asioita ja 
pohdimme, mitkä niistä sopi-
vat erityisen hyvin eläkeiän 
saavuttaneille. Luennoimas-
sa Onnellisuustutkija, psyko-
logian emeritusprofessori 
Markku Ojanen. 
 
Ma 18.11. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku 
Vanhustuen toimisto. Ikäihmisten hiusten hyvin-
voinnista. Alustajana Inkeri Savolainen Salon Inke-
risavolasta. 
 
Ti 19.11. kello 12-13.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento 
kirjaston Studio (Linnankatu 2). Iäkkäiden lääkehoito 
Miten iäkkään elimistö muuttuu ja miten se vai-
kuttaa lääkehoitoihin? Osastofarmaseutti Susanna 
Lauroma luennoi. 
 
Ma 2.12. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Van-
hustuen toimisto. Asiaa silmien suojelemisesta lu-
men häikäisyltä. Mahdollisuus silmänpai-
nemittaukseen (5€). Instrumentarium. 
 
Ma 16.12. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku 
Vanhustuen toimisto. Turvallisesti liikenteessä. Lii-
kenneturvan asiantuntija puhuu iäkkäiden turvalli-
sesta liikkumisesta sekä uusista liikennesäännöistä 
ja -merkeistä. 
 
Ti 17.12. kello 12-13.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento 
kirjaston Studio (Linnankatu 2). Seniorin talouden-
hallinnan sudenkuopat Talous- ja velkaneuvoja Var-
sinais-Suomen oikeusaputoimistosta kertoo yleisellä 
tasolla taloudenhallinnasta ja talous- ja velkaneu-
vonnan tarjoamista palveluista. 

Tilaisuudet ovat kaikille asiasta kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia (ei ilmoittautumista).  
Olohuoneen tietoiskuissa keskustellaan alustusaiheesta kahvikupin äärellä yhdistyksen toimistolla 

(vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi).  
Virkeä vanhuus -luennoille kirjastoon mahtuu 90 ensin paikalle saapunutta.  

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
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Tapahtumiamme: kaikille avoimet tilaisuudet 
Ti 3.9. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ ”Ruissalon rantaan” Luvassa on esitys rakaste-
tun, tunnetun turkulaisen säveltäjän Pentti Viherluodon elämäntyöstä ja 
lauluja hänen tuotannostaan. Ohjelmaa esittävät säveltäjän tytär Virpi Met-
sätähti ja laulaja Tauno Huhtala. Runoja Irmeli Rytkönen. Juontajana Katri 
Lahtivuori. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi kello 14 (2€), ohjelma 14.15. Yh-
teistyössä Ruusukorttelin kanssa. 

Ti 10.9. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

INFO Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan yhdistyksen toiminnas-
ta. Kerromme niin tapahtumistamme kuin mahdollisuuksista ryhtyä yhdis-
tyksen vapaaehtoiseksi. 

Ke 18.9. kello 13-16 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen 
ystäväksi haluaville. Kurssille osallistuminen ei velvoita 
aloittamaan toimintaa. Ilmoittaudu / lisätietoja  
p. 045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi. 

Ti 24.9. kello 13-16 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

KUNTOILUKUMMIKURSSI  Maksuton koulutus (3h) vanhuksen kuntoilu-
kummiksi haluaville. Kurssille osallistuminen ei velvoita aloittamaan toimin-
taa. Ilmoittaudu / lisätietoja p. 045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi 

Ti 1.10. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ ”Elämä on aarre” Olipa kerran - satujen taikaa 
sanoin ja sävelin, Riitta Vasenkari ja Arja Lyly. Asusteet kertovat tarinan.       
Juontajana Eira Tähtinen. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi kello 14 (2€), ohjel-
ma 14.15. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa. 

Ma 7.10. kello 10-15 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

TASARAHAPÄIVÄT Poikkea sinulle sopivana aikana kahville ja ihastele-
maan käsityökerhon tekemiä tuotteita. Voit myös tehdä edullisia ostoksia. 

Ti 8.10. kello 14-16 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

MESSUT:  MAHDOLLISUUKSIEN TURKU  Tule näkemään ja kuulemaan, mi-
tä kaikkea aktiivinen ikäihminen voi kaupungissamme tehdä! Löydä uusi 
harrastus tai poimi kuumimmat menovinkit!   

Su 13.10. 
Kaarinan teatteri 
Lähtö Ruusukorttelista 
kello 16 ja Lehmusvalka-
masta kello 16.15 

TEATTERIMATKA Näytös ”Heila hakusessa”. Matka, teatterilippu ja väliaika-
tarjoilu 30€ jäseneltä ja 35€ ei-jäseneltä. Varaa paikkasi 9.9. mennessä puh. 
0445367741 ja maksa matka sen jälkeen yhdistyksen tilille Liedon SP FI29 
4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi matkalle lähtijän nimi ja teatteri. Mat-
kan voi maksaa käteisellä tilaisuuksissa ja toimistolla myös kortilla. 

Ti 15.10. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

INFO Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta. 
Kerromme niin tapahtumistamme kuin mahdollisuuksista ryhtyä yhdistyk-
sen vapaaehtoiseksi. 

Ke 16.10. kello 16.30-
19.30 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen 
 ystäväksi haluaville. Kurssille osallistuminen ei velvoita 
aloittamaan toimintaa. Ilmoittaudu / lisätietoja  
p. 045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi. 

Su 27.10. kello 16-17.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 
Yhdistyksen varainkeruu-
tilaisuus 

VIIHDEKONSERTTI Esiintymässä Lea Laven, Arto Nuotio ja säestäjänä Jark-
ko Salmi. Juontanana Katri Lahtivuori. Pääsymaksu yhdistyksen jäseniltä 10 
€ ja ei-jäseniltä 15€, sisältää kahvin. Lippuja ennakkoon toimistolta ja tilai-
suuksistamme. Tilaisuudessa myynnissä yhdistyksen käsityökerhon tuotteita 
ja arpoja. 

Ti 5.11. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ  ”Yksin, yhdessä” Aulis Kotaviita. Juontajana Eira 
Tähtinen. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi kello 14 (2€), ohjelma 14.15. Yhteis-
työssä Ruusukorttelin kanssa. 
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To 7.11. kello 13-15 
Lehmusvalkama 
Karviaiskatu 7 

NENÄPÄIVÄ Kerätään varoja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 
lapsille. Ohjelmassa mm. Tanssiteatteri Eri, näyttelijä Petri Rajala, laulaja 
Aulis Kotaviita, juontajina Lassi Lähteenmäki ja Eira Tähtinen. 

Ti 12.11. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

INFO Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan yhdistyksen toiminnas-
ta. Kerromme niin tapahtumistamme kuin mahdollisuuksista ryhtyä yhdis-
tyksen vapaaehtoiseksi. 

To 14.11. 
Lehmirantan retki 
Lähtö Ruusukorttelista kel-
lo 12.30 ja  
Lehmusvalkamasta kello 
12.40 

RETKI Lehmiranta on vanhemmille aikuisille suunniteltu oma loma– ja 
virkistyspaikka Salossa. Ohjelmassa taloesittely, ruokailu buffetpöydästä, 
Matka maailman ympäri -konsertti ja tanssit sekä kahvi ja makea kahvila 
Amandassa. Kotimatkalle lähdemme kello 18. Matkan hinta on 36€ jäsenel-
tä ja 41€ ei-jäseneltä (sis. matkan ja mainitun ohjelman tarjoiluineen). Va-
raa paikkasi puh. 0445367741. 

Ti 26.11. kello 14-15 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

JOULUKONSERTTI Eira Tähtinen ja Ola Mikola/ laulu, Riikka Marku, piano 
Kahvi (2€) kello 14, ohjelma kello 14.15.Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa.  

Ke 27.11. kello 13-16 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen 
 ystäväksi haluaville. Kurssille  osallistuminen ei velvoita  
toiminnan aloittamiseen. Ilmoittaudu / lisätietoja  
p. 045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi. 

Ti 3.12. kello 14-15.30 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ Itsenäisyyspäivä” NMKY:n seniorimieskuoro 
Juontajana Eira Tähtinen Kello 14 kahvi 2€. Yhteistyössä Ruusukorttelin 
kanssa.  

Ti 10.12. kello 10-14 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

JOULUMYYJÄISET Poikkea sinulle sopivana aikana kahville ja ihastelemaan 
käsityökerhon tekemiä tuotteita. Voit myös tehdä edullisia ostoksia. 

Tapahtumiamme: kaikille avoimet tilaisuudet 

Mannan mielessä pyörii jo joulu ja 
kaikki kiva, mitä käsityökerhossa 
voisi jouluksi tehdä. 

Hei, olen Manna ja aloitan syyskuussa käsityökerhon apuoh-
jaajana. 
 
Olen syntynyt Porissa, mutta asunut Turussa vuodesta 1962. 
Eläkevuosia minulla on takana reilu 10. 
 
Käsitöitä olen tehnyt aina, eniten ehkä kutonut ja nyplännyt 
pitsiä. Innostuin käsitöistä kouluikäisenä, ja nypläys tuli tutuksi 
teinivuosina. 
 
Jäin 2018 keväällä leskeksi. Kesän olin putkiremonttievakossa 
tyttären perheen luona, mutta syksyllä aloin kaivata seuraa. 
Näin Turun Sanomien Minne tänään –palstalla ilmoituksen 
Vanhustuen pelikerhosta ja lähdin tutustumaan. 
 
Olen oppinut pelaamaan Rommia ja viettänyt kivan kesän 
Mölkkyä pelaten uusien ystävien parissa. Nyt aloitan innostu-
neena vapaaehtoisena ja toivon tapaavani ryhmässä kaiken-
laisia käsityön ystäviä.  
 

Nähdään! 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
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Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa (ei velvoita jäse-
nyyteen). Voit tulla mukaan silloin, kun sinulle sopii. Syk-
syn ryhmistä vain muistijumppaan tulee ilmoittautua.  
 
Ryhmät kokoontuvat yhdistyksen toimistolla. Tiloihin on 
esteetön pääsy. Toimistolle pääset mm. palvelulinja 3:lla. 
 
Kahvitarjoilu (vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi).  
     

Olet lämpimästi tervetullut! Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

BINGO 
Parillisten viikkojen maanantaisin kello 13-14.30 ajalla 2.9.-9.12. yhdistyksen toimistolla Marjan tai Hele-
nan johdolla. Peliä ei tarvitse osata etukäteen. Lähde sinäkin kokeilemaan onneasi! 

MUISTIJUMPPA       HUOM! Tähän ryhmään otetaan osallistujia rajoitetusti, ilmoittaudu! 
7 kertaa ajalla 23.10.– 4.12. keskiviikkoisin 10.-11.30.  
Maksuton kurssi on tarkoitettu ikääntyville turkulaisille, jotka ovat kiinnostuneita muistinsa kehittämisestä 
ja joilla ei ole todettu muistisairautta. Kurssilla saat tietoa aivoterveyden hoitamisesta, oman muistin vah-
vuuksien hyödyntämisestä ja uusien muistikeinojen oppimisesta. Jokainen kurssikerta sisältää teoriatietoa 
muistiin liittyvistä asioista sekä käytännön muistiharjoituksia. 
  Lisätiedot ja ilmoittautumiset 16.10.2019 mennessä:  
  Anita Elfving, puh. 040 183 2966, anita.elfving@muistiturku.fi 
Yhteistyössä Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:n kanssa Veikkauksen tuella. 

PELIKERHO 
Joka perjantai kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla ajalla 6.9.-29.11. Pelataan lautapelejä, korttia tai 
keilataan Annen ohjaamana. Hyvällä säällä alkusyksystä pelataan Mölkkyä Asemapuistossa. 

Tapahtumiamme: kaikille avoin ryhmätoiminta 

KÄSITYÖKERHO 
Parittomien viikkojen  keskiviikkoisin kello 13-15 ajalla 11.9.-4.12. Tule porisemaan, ompelemaan, kuto-
maan ja askartelemaan Marin ja Mannan kanssa yhdistyksen materiaaleista yhdistyksen hyväksi ja lahjoi-
tuksiin. 

IKIVIREÄT 
Parillisten viikkojen torstaisin kello 13-14.30 ajalla 5.9.-12.12. Hyvätuulista ajatustenvaihtoa kahvikupilli-
sen ääressä Rainerin ja Heikin seurassa. 

SIPPE-kutsut 
Parittomien viikkojen  torstaisin kello 13-14.30 ajalla 26.9.-7.11.. ”Sosiaalista ilottelua, Porukalla positiivi-
suutta elämään”, tapaamisten teemat: 

 26.9. Nojatuolimatka musiikin siivin, ohjaajana Leo 
 10.10. Tuolijoogaa ja aivojumppaa, ohjaajana Mirja 
 24.10. Uni ja lepo, ohjaajana Marjatta 
 7.11. Luonto: lintujen äänet, ohjaajana Heikki. 

PS: Näillä kutsuilla ei myydä mitään. 
Yhteistyössä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n Kotikunnaan kanssa Veikkauksen tuella. 

LEFFAKESKIVIIKKO 
Toimisto muuttuu ohjelmanäyttämöksi keskiviikkona 18.9., 16.10. ja 13.11. kello 13-14.30. Katsotaan yh-
dessä esimerkiksi henkilökuvia ja historiakatsauksia Marin kanssa. 
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Tiistaina  8.10. kello 14-16 Ruusukorttelissa  
Puistokatu 11, Turku 

Eväitä varttuneen väen aktiiviseen elämään tarjoamassa mm.: 

Messut 
järjestää 

Hyvän mielen harrastusmessut 

Yhteistyössä: 
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Retki Lehmirannan lomakeskukseen  
torstaina 14.11.2019 

 
Linja-auto ottaa matkaanlähtijät kyytiin kello 12.30 Ruusukorttelin ja kello 12.40 Lehmusvalkaman hyvin-
vointikeskuksesta. Matka Saloon kestää noin tunnin.  
 
Lehmirannassa kuulemme ensin taloesittelyn ja sen jälkeen on ruokailu buffetpöydästä. Kello 16 alkaa  
Matka maailman ympäri -konsertti ja sen jälkeen tanssit. Esiintymässä on Taina Laiho yhtyeineen. Kahvin 
ja makean voit nauttia kahvila Amandassa haluamassasi välissä. Kotimatkalle lähdemme kello 18. 
 
Matkan hinta on 36 € jäseniltä / 41 € ei-jäseniltä (sisältää matkan, ruokailun, erillisen kahvin ja makean 
sekä mainitun ohjelman).   
 
Varaa ensin paikkasi soittamalla puh. 044 536 7741, käymällä Vanhustuen toimistolla tai tilaisuuksis-
samme.  
 
Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 28.10.2019 mennessä Turun Seudun Vanhustuki ry:n 
Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi matkalle lähtijän nimi ja Lehmiranta. Mat-
kan voi maksaa käteisellä tilaisuuksissa ja toimistolla myös kortilla. 
 

Matkaisäntänä Seppo Grönlund ja emäntänä Eira Tähtinen. 

Matka Kaarinan teatteriin  
sunnuntaina 13.10. 2019 

Näytöksen nimi on Heila hakusessa 
 
Linja-auto ottaa matkaanlähtijät kyytiin kello 16 Ruusukorttelin ja kello 16.15 Lehmusvalkaman hyvinvoin-
tikeskuksen pihasta. Näytös alkaa kello 17. Osallistujan tulee päästä itsenäisesti bussiin. 
 
Matkan hinta on 30 € jäseniltä / 35 € ei-jäseniltä (sisältää matkan, teatterilipun ja väliaikakahvit).   
 
Varaa ensin paikkasi soittamalla puh. 044 536 7741, käymällä Vanhustuen toimistolla tai tilaisuuksis-
samme.  
 
Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 12.9.2019 mennessä Turun Seudun Vanhustuki ry:n 
Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25 . Kirjoita viestiksi matkalle lähtijän nimi ja teatteri. Matkan 
voi maksaa käteisellä tilaisuuksissa ja toimistolla myös kortilla. 

 
Matkaisäntänä Seppo Grönlund ja emäntänä Katri Lahtivuori. 

Tapahtumiamme: kaikille avoimet retket ja matkat 
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Jäsenille  

Turun Seudun Vanhustuki ry:n syyskokous 2019 
 

Aika:  maanantai 11.11.2019  

 kello 16 kahvi ja opinnäyteyön ”Kodin aktiviteettien merkityksellisyys ja tarkoituksellisuus 

ikäihmisten arjessa”, sosionomi Annika Rantamo 

 kello 16:30  virallinen kokous 

 

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

 

Mikäli haluat tuoda esille jonkin asian kokouksessa, pyydämme sen kirjallisena 28.10. mennessä osoitteel-

la nina.karuneva@vanhustuki.fi tai postitse toimitettuna yhdistyksen osoitteeseen.  

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja 

puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Syyskokouksessa äänioikeutettuja ovat ne henkilöt, joiden vuoden 

2019 jäsenmaksu on suoritettu 4.11.2019 mennessä.  

 

Otathan jäsenkorttisi mukaan! 

 

Asialista: 

 1. Kokouksen avaus  

 2. Kokousvirkailijoiden valitseminen 

a. Puheenjohtaja  

b. Sihteeri  

c. 2  pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijaa  

 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

 4. Asialistan hyväksyminen  

 5. Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2020 

 6. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2020 

 Ehdokkaiden esittelyt pyydetään toimittamaan toiminnanjohtajalle kirjallisena 28.10. mennessä. 

 7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle  

 Ehdokkaiden esittelyt pyydetään toimittamaan toiminnanjohtajalle kirjallisena 28.10. mennessä. 

 8. Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle  2020 

 9. Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle  2020 

 10. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen vuodelle 2020 

 11. Palkitsemiset  

 12. Muut esille tulevat asiat  

 13. Kokouksen päättäminen   

 

Tervetuloa!  

Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallitus  

Tule tutustumaan yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin—osallistu infoon! 
Syyskauden infot tiistaisin 10.9., 15.10. ja 12.11. kello 13-14 yhdistyksen toimistolla. 
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Kulmala Maarit, puheenjohtaja 
Jäsenet:  Kopu Tarja 
    Koski Raili, I vp 
    Lahtivuori Katri 
    Tamminen Seija 
    Tuohimaa Marja, II vp  
    Tähtinen Eira  

 
Varajäsenet: 
  Grönlund Rainer  
  Grönlund Seppo  

Yhdistyksen hallitus 2019 

Tukiystävät. suunnittelija,  
Kuntoilukummitoiminnan ohjaaja 
Laura Väihkönen 
Puh 045 613 8839 
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi 
 
Tukiystävätoiminnan ohjaaja 
Johanna Nummila 
Puh 044 536 7721 
johanna.nummila@vanhustuki.fi 
 

Tukiystävätoiminnan ohjaaja 
Sonja Vainikka 
Puh 050 597 9751 
ohjaaja@vanhustuki.fi 
 
Yhdistyssihteeri 
Mari Reinikainen 
Yhdistystyöntekijä 
Daniel Telén 
Puh 044 536 7741 
info@vanhustuki.fi 

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

Yhteystiedot 

Pulman ratkaisu Ristikon  
ratkaisu 

Sanassa mikä on neljä kirjainta,  
sanassa mutta on viisi kirjainta,  
sanassa vaikka on kuusi kirjainta, 
sanassa tyhmempi on kahdeksan kirjainta ja  
sanassa nokkela on seitsemän kirjainta. 

Kädentaidoissa tehtiin kesällä  
mm. näitä pieniä pöllöjä. 
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Jäsenedut vuonna 2019 

ASIANAJOTOIMISTO LINDELL OY  
Brahenkatu 9 A 9, Turku. Puh. 02 251 1004, 
www.asianajotoimistolindell.fi. Testamentin ja 
edunvalvontavaltuutuksen laatiminen -15 %. 
 
ATK-APU SP-SYSTEMS OY  
Juhana Herttuan Puistokatu 3, Turku. puh: 040 512 
3906, www.atk-apu.fi. Tietokoneen huoltotyöt, 
mikrotuki, opetus ja kotikäynnit -15 %. Tietokoneet 
ja tabletit -10 % normaalihinnoista. 
 
HANSATORIN APTEEKKI  
www.hansatorinapteekki.fi Vapaankaupan tuotteis-
ta -10 % Hansatorin apteekissa. Tämän lisäksi 
liittymällä Hyvän Mielen Apteekkien kanta-
asiakkaaksi saa Hansatorin apteekista -4 % käsi-
kauppalääkkeistä (= ei reseptilääkkeistä). 
 
HAUTAUSTOIMISTO PIETÉT  
Eerikinkatu 25, Turku, puh 02 278 0760 ja Kiinamyl-
lynkatu 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), 20100 TURKU. Ajanva-
raus: www.satamawellness.fi tai puh. 040-094 3505, 
Petja / 040-8340161, Teemu / 040 – 725 1140, Su-
sanna. 7€ alennus normaalihintaisista hierontahoi-
doista. 
 
HOLIDAY CLUB CARIBIA  
Kongressikuja 1, 20540 Turku. Ryhmät Caribian 
myyntipalvelu, hotelsales.caribia@holidayclub.fi, 
puh. 030 687 4000. Kylpylä ma-pe 11€, la-su 13€, 
Kuntosali ja vesijumppa 39€ / 10 kerran kortti 
(uudesta sarjakortista 8€ korttimaksu). Kylpylähin-
ta ei ole voimassa koulujen loma-aikoina (vko 42 ja 
52) eikä arkipyhinä. Muina aikoina ovat voimassa 
hinnaston mukaiset hinnat. 
 
INSTRUMENTARIUM PUPILLI  
Eerikinkatu 6, Turku. Puh. 0203 32 852, 
www.instru.fi.  Voimakkuuksilla olevat silmälasit -
30 %, ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai voimas-
sa oleviin kampanjoihin. 
 
 

KINTTUPISTE  
Humalistonkatu 18, Turku. puh. 045-8611 509, 
www.kinttupiste.fi.  Jalkojenhoitotuotteet ja – hoi-
dot -10 %.  Ei koske tarjoustuotteita. 
 
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. Asiointi- ja saattoapu sekä 
kotisiivous -10 %. 
 
MUOTITALO MARILYN  
Humalistonkatu 13, Turku. 
www.muotitalomarilyn.fi. Normaalihintaisista nais-
ten vaatteista 20 % alennus.  
 
PARTURI-KAMPAAMO SALON INKERI SAVOLA  
Kaskenkatu 11, Turku. Puh. 02 250 0918,  
www.saloninkerisavola.fi. Kaikista kampaamo- ja 
parturitöistä -10 % alennus. 
 
RESPECTA OY  
Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku (Neo-sairaalan au-
lassa). www.respecta.fi. Myymälä avoinna ark. 8-17. 
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.  
 
RUNOSMÄEN KUKKA  
Veteraaninkatu 3, 20360 Turku. Puh. 02 477 2770. 
Myymälä avoinna ark. 9.00–17.30 ja lauantaisin 8.30
–15.00, sunnuntaisin suljettu. Jäsenetuna -10 % ku-
kista.  
 
TURUN HUOLTOEXPERTIT Jorma Puttonen  
Työmiehenkatu 1 A, Turku, puh 02 254 7760. 
www.turunhuoltoexpertit.com. Avoinna arkisin klo 
9.00–17.00.  Korjaamme digiboxit, tv:t sekä muut 
viihde-elektroniikkalaitteet. Jäsenetuna korjaus-
työt, varaosat sekä kotikäynnit -15 % normaalihin-
noista. 

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

http://www.asianajotoimistolindell.fi/
https://www.atk-apu.fi/
tel:+3584009403505
tel:+358408340161
tel:+358407251140
mailto:hotelsales.caribia@holidayclub.fi
http://www.saloninkerisavola.fi/
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LIITY JÄSENEKSI—tue toimintaamme 

Turun Seudun Vanhustuki ry           Jäsenhakemus 
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku                     
 
Liityn  henkilöjäseneksi (15 €/kalenterivuosi, yksityishenkilöt)  
  kannatusjäseneksi (50 €/kalenterivuosi, yritys, yhteisö) 
Etunimi—Sukunimi: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Osoite                   Postinumero ja -toimipaikka 
 
_________________________________________________ ____________________________ 
Puhelin           Sähköposti           Syntymävuosi 
 
______________________________ _________________________________ ______________ 

Hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n toiminnan tavoitteet  
Minua kiinnostaa toimia vapaaehtoisena  yhdistyksessä ja toivon, että minuun otetaan yh-

teyttä.  
 
Päivämäärä _____ / ______ 2019  
Allekirjoitus, allekirjoituksellani annan luvan tallentaa tietoni yhdistyksen jäsenrekisteriin.  
 
_____________________________________________________________________________ 
Lomakkeen vastaanottaja täyttää: 
Jäsenmaksu: maksettu  laskutetaan   

Jäsenpaketti toimitettu _____ / ______ 2019           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 toimistomme 
osoitteeseen 

 tai ilmoittaudu netin kautta 
www.vanhustuki.fi/jasenyys/ 

 tai sähköpostilla info@vanhustuki.fi. Kirjoita 
viestiin jäsenlomakkeessa pyydetyt tiedot. 

 
Jäsenyys on aina kalenterivuosikohtainen. 
 

Jäsenenä voit ryhtyä ryhmänohjaajaksi tai tulla mu-
kaan työryhmiimme, joita ovat: 
 Edunvalvontatyöryhmä 
 Ohjelmatyöryhmä 
 Tiedotusryhmä 
 Tapahtuma-avustajat (SYKE ryhmä) 
  
Jäsenenä saat 
 Jäsenlehden kotiisi neljästi vuodessa 
 Alennusta yhdistyksen matkoista ja retkistä 

sekä varainkeruutilaisuuksista 
 Jäsenetuja yhteistyökumppaneiltamme 
 Äänioikeuden yhdistyksen sääntömääräisissä 

kokouksissa (henkilöjäsenet) 
Ja lisäksi mahdollistat toimintaamme. 

Turun Seudun Vanhustuki ry on vuonna 2002 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on vanhusten etujen 
valvonta, hyvinvoinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. 
 
Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumatonta. Kotipaikkam-
me on Turku. 
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Turun Seudun Vanhustuki ry 

Lounatuulet Yhteisötalo, 2.krs 
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku  
(Toimisto on avoinna ma-ke kello 9-12 ja to kello 12-15). 
 
044 536 7741 
info@vanhustuki.fi 
www.vanhustuki.fi 
facebook.com/Turun-Seudun-Vanhustuki-ry 

Elämän iloa ja ystävän tukea 

”Varaudu vanhuuteen” teemapäivät 6.-13.10.2019 
 

Osallistu yhdistyksen Vanhusten viikon  
kaikille avoimeen ohjelmaan: 

Ma 7.10. Lounatuulet yhteisötalo Länti-
nen Pitkäkatu 33, 2. krs 
 Mielenkiintoisia asioita: kello 10-15 

Tasarahapäivät, toimisto 
 SeniorSurf: 13-14.30 Digituutorien 

tietoisku, Jalava  
 
Ti 8.10. Ruusukortteli, Puistokatu 11 
 Mielenkiintoisia asioita: kello 14-16 

Mahdollisuuksien Turku –messut 
  
Ke 9.10. Lounatuulet yhteisötalo Länti-
nen Pitkäkatu 33, 2. krs 
 Luonto: kello 13-15 käsityökerho, toi-

misto 
 

To 10.10. Lounatuulet yhteisötalo Länti-
nen Pitkäkatu 33, 2. krs 
  Liikunta: kello 13-14.30 tuolijoogaa ja 

aivojumppaa, toimisto 
 
Pe 11.10. Palvelutalo Esikko, Uittamon-
tie 7 
 Sukupolvet yhdessä: kello 10-11.30 

pelikerho Esikon asukkaiden kanssa. 
 
Su 13.10. 
 Mielenkiintoisia asioita: Teatterimat-

ka Kaarinan teatteriin ”Heila hakuses-
sa” (rajoitettu määrä paikkoja, maksul-
linen tilaisuus). 


