
  

 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, toukokuu 2019  

Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen  
ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen.  

Toimimme vapaaehtoisvoimin uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomina. 

Elämän iloa ja ystävän tukea 
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Vanhustuen viesti on Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti.  

Lehti ilmestyy 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. 

Seuraava jäsenlehti ilmestyy elokuussa 2019. 
Aiemmat numerot luettavissa kotisivuillamme. 

Turun Seudun Vanhustuki ry 
 

Lounatuulet Yhteisötalo, 2.krs 

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku 

044 536 7741 / info@vanhustuki.fi  

Kotisivut: www.vanhustuki.fi  

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

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

Yhdistys on perustettu 

17.12.2002 Turussa. 

Jäseniä vuoden 2018 lopus-

sa 626 henkilöä. 

Jäsenmaksu vuonna 2019 

 15 €/vuosi

(henkilöjäsen) 

 50 €/vuosi (yhteisö, yritys).  

Tässä numerossa 

3 Kevätkokousterveiset 

4 Unten maille 

6 Miten tukea läheistä surussa 

8 Oletko etäomaishoitaja? 

9 Rollaattorin ajokoulussa 

10 Terveyttä ja elinvoimaa luonnollisesti 

11 Aktiviteetit ikäihmisen arjessa 

12 Vinkkejä ulkoiluun 

   Kaipaatko ulkoiluseuraa? 

13 Faktaa puhelinystävyyksistä 

14 Ristikko 

15 Niksinurkka: Juhannus taikoineen 

   Pulmatehtäviä 

16 Vanhustuen iltapäivässä nautittiin musiikis 

   ta 

17 Yhdistyksen luennot ja tietoiskut kesä-           

   elokuussa 

18 Kesä-elokuun tapahtumia ja ryhmätoiminta 

19 Ryhdy vapaaehtoiseksi 

   Yhdistyksen vapaaehtoisille 

20 Ristikon ja pulmatehtävän ratkaisu 

   Jäsenhakemus 

21 Jäsenedut 

22 Unelmien liikuntapäivä 

   Kerro meille 

23 Yhdistyksen hallitus,  

   toimikunnat ja  

   työryhmät 

24 Henkilökunta, yhteystiedot 
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Kevätkokousterveiset 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Lounatuulet 
yhteisötalon valoisassa Pihlajasalissa 15.4..  
 
Ennen varsinaista kokousta juotiin kahvit ja kuu-
limme sosionomiopiskelija Vera Holmin yhteen-
vedon yhdistykselle tekemästä opinnäytetyös-
tään ”Omaisten kokemuksia Tukiystävätoimin-
nasta: Turun Seudun Vanhustuki ry:n Tukiystä-
vätoiminta”. Tulokset osoittivat, että toiminta 
on omaisten mielestä luotettavaa, heidän huo-
lensa vanhuksesta on ystävätoiminnan myötä 
vähentynyt ja omaiset havaitsevat toiminnan 
vähentävän vanhuksen yksinäisyyttä. Opinnäy-
tetyö löytyy yhdistyksen kotisivuilta ja voit ky-
syä siitä tarkemmin tukiystävätoiminnan henki-
lökunnalta. 
 
Virallisessa kokouksessa tutustuttiin vuoden 
2018 toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen. 
Toimintakertomuksesta ilmeni, että toimintam-
me on monipuolista ja teemme aktiivisesti yh-
teistyötä useiden kumppaneiden kanssa. Jotta 
yksinäiset, ja muutkin, ikäihmiset saisivat tiedon 
toiminnastamme, on tiedotustoimintamme ol-
tava jatkuvaa ja monikanavaista. Tämä tarkoitti 
viime vuonna mm. 36 tilaisuutta, yhdeksää leh-
tikirjoitusta, viikoittaista menovinkeissä il-
moittamista, kuukausittaisia tapahtumakalente-
reiden jakoa, facebook päivityksiä, blogikirjoi-
tuksia ja Menovinkit senioreille vihkosessa il-
moittamista.  
 
Viime vuoden onnistumisista nousi esiin käsi-
työkerhon toiminta. He ovat vuosi toisensa jäl-
keen ommelleet, neuloneet ja askarrelleet eri-

laisia tuotteita yhdistyksen hyväksi myytäväksi 
ja lahjoitettavaksi. Hallitus palkitsikin viime 
vuonna käsityökerhon vuoden vanhusteko -
palkinnolla. Kiitos siis ahkerille käsityökerholai-
sille ja monivuotiselle kerhon vetäjälle Terttu 
Raitaselle! 
 
Koko toimintakertomus löytyy kotisivuiltamme 
vanhustuki.fi. 
 
Tilinpäätöksen esittämisen jälkeen kuultiin tilin-
tarkastajan lausunto. Tämän jälkeen kokous 
myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille. 
Muina asioina kuultiin STEA avusteisen tukiystä-
vätoiminnan täsmennetty budjetti. 
 
Mennyt vuosi toi meille isohkon rahalahjoituk-
sen Kavli Oy:ltä ja saimme viime vuonna myös 
suurehkon testamenttilahjoituksen, joka reali-
soitui alkuvuodesta. Kaupungin tuki vuodelle 
2019 oli anottua pienempi, joten  lahjoitukset 
antavat meille mahdollisuuden jatkaa monipuo-
lista toimintaamme. 
 
Kiitos kaikille kevätkokoukseen osallistuneille. 
Laittakaahan kaikki jäsenet nyt jo allakkaanne 
syyskokouspäivä eli maanantai 11.11. kello 
16.30 ja tulkaa tuolloin vaikuttamaan vuoden 
2020 toimintasuunnitelmaan. Syyskokous on 
merkittävä tapahtuma myös siksi, että kokouk-
sessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hal-
lituksen uudet jäsenet. 

 
Nina Karuneva  

Toiminnanjohtaja  

Palvelutori Poijun numero on muuttunut 
 

Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumero 
02 262 6164 palvelee arkisin klo 9-15.  

 
Telefonnummer för kund– och servicehandling för äldre personer i Egentliga Finland 

02 262 6174 vardagar kl. 9-12. 
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Unten maille 

Farmaseutti Veronica Granlund Hansatorin ap-
teekista oli yhdistyksen toimistolla Olohuoneen 
tietoiskuna puhumassa meille kaikille niin tärke-
ästä ja tarpeellisesta unesta.  
 
Unen tehtävänähän on ensisijaisesti voimiem-
me palautuminen päivän rasituksista. Uni 
auttaa myös muistitoimintojamme  ja ylläpitää 
psyykkistä vireyttämme ja vastustuskykyämme. 
Riittävä unenmäärä helpottaa meitä jopa pai-
nonhallinnassa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unen tarve vaihtelee huomattavasti eri ikäkau-
sina. Vastasyntynyt nukkuu melkein vuorokau-
den ympäri, leikki-ikäinen puolet vuorokaudes-
ta ja  murrosikäinenkin tarvitsee vielä yhdeksän 
tunnin yöunet. Työikäisten ja myös ikääntyvien 
ja iäkkäiden unen tarve vaihtelee seitsemän  ja 
kahdeksan ja puolen  tunnin välillä. Vain harva 
pärjää kuuden tunnin unella. 
 
Unen rakenne on kaksijakoinen. NREM-unessa 
on neljä vaihetta (pinnallinen ja syvä uni). Sen 
vallitessa silmien liikkeet loppuvat, lihasjännitys 
alenee, välillä vallitsee elpymis- ja lepovaihe. 
Syvän unen aikana  tapahtuu asioiden painumi-
nen muistiin ja uusien asioiden oppiminen. REM
-unessa taas silmien liikkeet ovat nopeita, ei 
lihasjännitystä, verenpaine nousee, pulssi ja 
hengitys kiihtyvät, aivojen aktiivinen toiminta, 
jolloin opitut taidot taltioituvat. 
 
Vanhetessa unen uni-valverytmi muuttuu. Sy-
vän NREM-unen kesto lyhenee puolella tunnilla, 
kun taas kevyen NREM-unen kesto pitenee. 
REM-unen kesto lyhenee myös hieman. Lyhytai-
kaisten heräämisten määrä lisääntyy ja uneen 

vaipumisen aika pitenee. Pitkäkestoisen valveti-
lan ylläpitäminen päiväaikaan heikkenee ja päi-
vätorkahtelut yleistyvät. Nukahtaminen siirtyy 
varhaisemmaksi iltaisin ja herääminen siirtyy 
varhaisemmaksi aamuisin. Vuorokaudessa tar-
vittavan unen määrä ei muuttune. 
 
Moni kärsii myös vanhemmiten jonkinasteisesta 
univaikeudesta. Unettomuus on ihmisen itsensä 
kokema oire siitä, että uni on laadultaan huono 
tai kestoltaan lyhyt. Ongelmina pidetään vai-
keutta saada unta iltaisin, katkonaista unta ja 
yöllä heräilyä, liian varhaista tai väsyneenä he-
räämistä. Unettomuuden syyt ovat moninaiset: 
stressi ja huolestuneisuus, virheelliset elämän-
tavat, huono nukkumisympäristö, fyysiset sai-
raudet ja niiden oireet, psyykkiset oireet ja jopa 
lääkkeiden haittavaikutukset. 
 
Öisin voivat nukkuvaa haitata esimerkiksi tihen-
tynyt virtsaamistarve, kipu, hengenahdistus tai 
yskä, tukkoisuus, matala verenpaine, kutina, 
munuaisten vajaatoiminta, neurologinen sai-
raus, kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta, vaih-
devuosioireisto.  
 
Myös monet lääkkeet vaikuttavat uneen. Onkin 
syytä aina apteekissa keskustella eri lääkkeiden 
vaikutuksista, niiden yhteisvaikutuksista ja esi-
merkiksi siitä milloin lääke on parasta ottaa 
nukkumista ja lääkkeen imeytymistä ajatellen. 
 
Moni joutuu turvautumaan uni- tai rauhoittaviin 
lääkkeisiin saadakseen riittävästi lepoa. Niiden 
käyttö ei saisi kuitenkaan olla säännöllistä, kor-
keintaan kuukauden käyttöä kerrallaan suositel-
laan ja vain tarvittaessa, ei siis automaattisesti 
joka ilta.  
 
Unilääkkeet eivät korjaa unettomuuden syytä ja 
niiden pitkäaikaisesta käytöstä voi aiheutua 
unettomuushäiriöitä. Yli 60-vuotiailla haitat 
ovat yleensä suurempia kuin hyödyt. Unetto-
muus on oire, ei sairaus. 
 
Unilääkkeinä käytetään myös pieninä annoksina   

Kuva: Pixabay 
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väsyttäviä masennuslääkkeitä tai  psykoosilääk-
keitä. Bentsodiatsepiinien käytössä on suuria 
ongelmia, ne heikentävät toimintakykyä ja 
muistia, niihin syntyy helposti riippuvuutta ja 
vieroitusoireet ovat vaikeita. Myös kaatumis-
riski moninkertaistuu lääkkeen aiheuttaman 
tokkuran tai huimauksen johdosta.  
 
Moni on löytänyt avun melatoniinistä, joka on 
elimistön oma pimeähormoni ja jonka tuotan-
non on todettu  heikkenevän vanhetessa. Lyhyt-
kestoinen auttaa nukahtamaan, pitkävaikuttei-
nen pysymään unessa. Melatoniini pitää ottaa 
viimeistään kello 21, jotta siitä olisi hyötyä. 
Haittavaikutuksia sillä on erittäin vähän.  
 
Niin melatoniinin kuin lääkkeiden käytön yhtey-
dessä on aina huomioitava, että niiden vaiku-
tukset ovat yksilöllisiä eli annostukset on räätä-
löitävä jokaisen kohdalla erikseen. Se mikä toi-
mii yhdellä, ei toimi toisella välttämättä ollen-
kaan. 
 
Jos unettomuus on ongelmana, kannattaa ottaa 
käyttöön unipäiväkirja.  Siihen kirjataan tiedot 
nukkumisesta, käytetyistä unilääkkeistä ja muis-
ta uneen vaikuttavista tekijöistä parin viikon 
ajalta. Työterveyslaitoksen nettisivuilta löytää 
tämän lomakkeen (https://www.ttl.fi/wp-
content/uploads/2018/10/
Lomakkeet_2012.pdf). 

Lopuksi katse vielä omiin elintapoihin!  
 
 Herää aina suunnilleen  samaan aikaan,  

 harrasta säännöllisesti liikuntaa ja ulkoi-

lua,  

 käsittele ongelmat ja huolet jo päivällä,  

 vältä päiväunia,  

 rentoudu kaksi tuntia ennen makuulle 

menoa,   

 ota tavaksi vaikka kirjan lukeminen ja  

 jätä älypuhelin suosiolla toiseen huonee-

seen,  

 syö kevyesti,  

 vältä kofeiinipitoisia juomia,  

 juo vain vähän nestettä.  

 

Makuuhuoneessa tulee olla 

 sopiva lämpötila,  

 pimennetty ja  

 rauhallinen ympäristö.  

 Pistä kellot paikkaan, josta et näe niitä.  

 Mene sänkyyn vasta, kun olet unelias.   

 
Nukkumaan mennessäsi älä yritä nukahtaa, sil-
loin uni tuleekin usein kuin huomaamatta. 

         
Teksti: Maarit Rintala, 

tiedotusryhmä 

”Me tulemme  
tuntemattomasta, 

Me menemme  
tuntemattomaan. 

Olemme täällä lainassa, 
Olemme vain kääntymässä. 

 
Emme pelänneet tullessamme,  

miksi pelkäisimme  
lähtöämme? 

 

Onhan meille rakkaat  
jo sinne menneet,  

valmistavat meille siellä sijaa 
toivottaen tervetulleeksi. 

 
Näin on hyvä ajatella,  
on syytä olla iloinen. 

Ei tarvitse meidän pelätä,  
olkaamme vapaat pelosta.”  

 
Veikko Karskela 

Kuva: Tarmo Keskinen 
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Miten tukea läheistä surussa 

Solina Hyvärinen, psykologi ja työterveyspsyko-

logi, piti esitelmän tärkeästä aiheesta Studia 

Generalia luennolla Turun kaupungin kirjastos-

sa. Aluksi katsoimme Albert Edelfeltin teosta 

"Lapsen ruumissaatto" ja jokainen sai purkaa 

tuntojaan vierustoverilleen mitä tunteita maa-

laus nosti pintaan. Kuolemaan suhtautuminen 

on aikojen saatossa muuttunut luonnollisesta 

tapahtumasta usein sairaalan steriilien seinien 

suojaamaksi. Heräsi kysymyksiä pitääkö olla 

vahva, milloin saa itkeä, milloin pitää päästää 

surusta irti. Myös suhtautuminen surevaan on 

muuttunut, hautajaisten jälkeen maailma ympä-

rillä usein hiljenee, kukaan ei soita, kukaan ei 

tule käymään. "Kukat kuihtuivat jo, niissä on 

kalman haju, kukkakimppujen sijaan olisi otta-

nut vastaan ihmisen". Runonpätkä ilmaisee su-

revan yksinäisyyden ja kaipuun toisten läsnä-

oloon. 

Lähimmäisen menetyksen lisäksi surua voi ai-

heuttaa myös esimerkikisi avioero. Tällöinkin 

tarvitaan lähimmäistä tukemaan. Jätetyksi tul-

leen tunteita pitäisi aluksi kuunnella, mutta 

shokkivaiheen mentyä olisi hyvä korostaa itses-

tä huolehtimisen tärkeydestä ja arjen järjestä-

misestä. On hyvä pysytellä rinnalla ja korostaa, 

ettei ole kiire, asioilla on tapana järjestyä, vaik-

ka siihen aikaa meneekin. Monesti myös jättäjä 

tarvitsee kuuntelijaa, koska häntä voi vaivata 

syyllisyys puolison hylkäämisestä. Samat ongel-

mat arjen järjestämisessä ja mahdollisten lasten 

hoidosta huolehtiminen lisäävät paineita. Vaik-

ka valmiina olisi jo uusi puoliso katsottuna, var-

sinaiseen uuden elämän hehkutukseen ei ole 

syytä ryhtyä. Kumman puolella sitten erotilan-

teessa onkaan, on yritettävä pysytellä lähinnä 

neutraalina kuuntelijana. Miesten on usein vai-

keampi purkaa tuntojaan ja he jäävät helposti 

yksin. Erilaiset eroseminaarit tarjoavat hyvää 

vertaistukea avioeron kokeneille ja uutta suun-

taa etsiville. 

Surun vaiheteoriassa on todettavissa aluksi ta-

pahtuman kieltäminen, sitä seuraa negatiiviset 

tunteet, kunnes on myönnettävä totuus. Luopu-

minen ja sopeutuminen päättävät prosessin. 

Minäkuva ja maailmankuva muuttuvat. Suru 

ilmenee usein myös fyysisinä oireina  ja sureva 

tuntee voivansa monella tavoin pahoin. Surun 

tuntemuksia voi yrittää hälventää puhumalla 

hyvistä  ja lohduttavista muistoista menetetys-

tä. Usein tarve puhua  menetetystä on osa suru-

työtä, eikä sitä pidä vähätellä.  Myös lohdutta-

vat unet tuovat apua menetykseen. Eri asia on, 

jos suruun on johtanut traumaattinen onnetto-

muus. Tapahtumasta voi olla vaikea puhua, sii-

hen liittyy ahdistusta, pelkoa ja masennusta ja 

painajaiset  piinaavat öisin. Tällöin voi olla tar-

peen kääntyä ammattiapuun ja saada traumate-

rapiaa. Tällaisissakaan tapauksissa ei saisi koko-

naan unohtaa toivoa ja uskoa tulevaan.   

 Mutta miten sitten oikealla tavalla voi tukea 

surevaa? Voiko surua jakaa? Surun yksin kanta-

minen tai siirtäminen on raskas taakka sureval-

le, jonka ajatukset helposti alkavat kiertämään 

kehää. Kaikkein tärkeintä on ylläpitää toivoa! 

On kuunneltava, on kuultava! Yhä uudestaan ja 

uudestaan sureva voi kerrata asioita, ja tällöin 

on vain kärsivällisesti oltava läsnä ja säilytettävä 

luottamus surevaan.   
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Löytävä vanhustyö on suunnattu haasteellisessa 
elämäntilanteessa oleville, riittämättömien tai 
kokonaan palvelujen ulkopuolella oleville yli 60-
vuotiaille.  
 

Turun löytävän vanhustyön työntekijät ovat tavattavissa toimistolla tiistaisin klo 12 – 14 Brahen-
katu 7, katutaso. Voit tulla kysymään neuvoa, poiketa juttelemaan mieltä askarruttavista asi-
oista. Ajanvarausta ei tarvita, mikäli tilanteesi vaatii pitempää perehtymistä, niin varaamme si-
nulle tapaamisajan tai kotikäynnin. Palvelu on maksuton. 

Hyvä kuuntelija ei keskeytä, ei arvostele, välttää 
korulauseita. Uuden näkökulman tarjoaminen 
voi olla avartavaa. Myös huumori on monesti 
vapauttavaa. Ei pidä unohtaa konkreettista 
apuakaan, kaupassakäyntiä, ruuanlaittoa tai 
vaikkapa yhteistä kävelyretkeä. Mahdollinen 
tukirinki läheisistä tai vapaaehtoisista voi olla 
myös tarpeen. Uutena ilmiönä on "lohtuhuivi" , 
joka asetetaan surevan harteille. Se on kudottu 
huivi, jonka merkitys on symbolinen, se tuo 
lämpöä ja huolenpitoa surevalle. 
 
Jos sureva on lapsi, tilanne on entistä haasteelli-
sempi. On yritettävä luoda turvallisuutta, 
otettava vaikka syliin  ja vakuutettava, ettei ta-
pahtuma ole missään nimessä hänen  syytään. 
On oltava kuitenkin rehellinen ja kerrottava mi-
ten tästä eteenpäin. Arkirutiinien palauttami-
nen auttaa  ja itsekin voi olla mallina miten käsi-
tellä surua sekä siihen liittyviä tuntemuksia. 
Lapselle voi korostaa, ettei  tarvitse olla  reipas, 
surea saa ja täytyykin. 
 
Vähitellen aikaa myöten suru taittuu ja sureva 
tajuaa toipuvansa ja hallitsevansa elämäänsä. 
Aluksi juhlapäivät ja vuosipäivät ovat haikeita, 
mutta vain harvoin suru jää päälle. Elämä yleen-
sä kuitenkin voittaa. Kiinnostus asioista ja sisäi-
nen rauha ovat aistittavissa. Tällöin rinnallakul-

kenut tukijakin tuntee kiitollisuutta elämää koh-
taan. Halumme auttaa kanssaihmistä on luon-
nollista ja se tekee auttajankin onnelliseksi.  
Auttaessa muita oppii uutta ja kehittyy itsekin.  
Itsensä hyödylliseksi tunteminen antaa itse-
luottamusta ja vapauttaa voimavaroja. Lisäänty-
nyt vapaa-aika esimerkiksi eläkkeelle siirryttäes-
sä antaa mahdollisuuden toimia erilaisissa va-
paaehtoistöissä, rinnallakulkemiseen lähim-
mäisten kanssa. 
 
Läheisen menetys tai avioero ovat elämän suu-
ria kriisejä, mutta niihin voi saada apua  monel-
ta eri taholta esim. Väestöliitto, Eläkeliitto, Seu-
rakunnat, Kriisikeskukset, Turvakodit ja Perhe-
neuvolat ovat tukena elämän eri käännekohdis-
sa. 
 
Lopuksi pidettiin arpajaiset sen kunniaksi, että 
Turun Seudun Vanhustuki ry:n toimesta näitä 
Studia Generalia luentoja on pidetty jo kymme-
nen vuoden ajan. Arpajaisvoittoina oli mm. käsi-
työkerhon kestokasseja ja -hedelmäpusseja. 
Voittoja oli niin paljon, että melkein jokainen oli 
tällä kertaa onnettaren suosikki. Ja lopuksi saa-
tiin vielä suu makeaksi. 

      Teksti: Maarit Rintala,   
      Tiedotusryhmä 

Turun kaupunkilähetys / Senioripysäkki 
Senioripysäkillä tarjoamme tukea vaikean elämäntilanteen helpotta-
miseksi. Ota rohkeasti meihin yhteyttä, niin selvitellään yhdessä  
tilannettasi. Tukimuotojamme ovat esim. ryhmä- ja yksilömuotoinen tuki. 
 
Lisätietoja: puh. 040 5866055 / email: marika.siika@tukenasi.fi 
https://tukenasi.fi/tukea-vaikeaan-elamantilanteeseen/ 

tel:040%205866%20055
mailto:marika.siika@tukenasi.fi
https://tukenasi.fi/turun-kaupunkilahetys-ry/
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Oletko etäomaishoitaja?  

Läheisestä huolehtiminen etänä on yhä useam-
malle tuttua. Etäomaishoitaja auttaa tai pitää 
huolta etänä läheisestään, joka sairaudesta, 
vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan 
tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoi-
misesti. Heitä on Suomessa noin 65 000. Luku 
on jatkuvassa kasvussa ihmisten lisääntyneen 
liikkuvuuden ja väestön ikääntymisen myötä. 
 
Etäomaishoitajan arkea kuormittavat pitkät 
matkat, huoli läheisen pärjäämisestä ja jatkuva 
valmiustilassa oleminen. Keskustelu tiedon ku-
lusta, työnjaosta ja kaiken sujumisesta käy usein 
voimille. Oma elämäntilanne voi olla sellainen, 
että on vaikea yhteen sovittaa arjen aikatauluja.  
Auttaminen tuo myös taloudellisia kustannuk-
sia. Ongelmaksi voi muodostua myös se, että 
kunnan palvelujärjestelmä ei välttämättä tun-
nista etäomaishoitajaa. Lainsäädäntökään ei tue 
etäomaishoitajuutta samalla tavoin kuin esimer-
kiksi sairaan lapsen hoitamisen tilanteissa. 
 
Etäomaishoitajat tarvitsevat räätälöityä tukea 
hyvinvointinsa tueksi. Joskus voi olla vaikea hah-
mottaa miten omaa tilannetta voisi parantaa. 
Tässä muutamia vinkkejä avuksi.     
Omaisen tahto Hoito- ja hoivatahdolla voidaan 
antaa ennakolta määräyksiä siitä, miten hoitoa 
ja huolenpitoa tulee järjestää. Kannattaa hyö-
dyntää valmiita pohjia esim. hoivatahto tai elä-
mänlaatutestamentti.  
Hoivan jakaminen Perheenjäsenten kesken on 
hyvä pitää neuvottelu hoivan järjestämisestä.  
Läheisen hoitaminen Hanki tietoa läheisesi sai-
raudesta ja hoitamisesta. Apuvälineet auttavat 
arjessa. Aseta selkeät rajat siihen, mitä pystyt 
tekemään läheisesi luona.  
Hoivaverkosto Selvitetään, keitä kaikkia voi-
daan kutsua mukaan omaisen hoitoon.  
Palvelusuunnitelma Laaditaan hoidettavan 
kunnan kanssa suunnitelma tarvittavasta tuesta 
ja palveluista, sovitaan työnjaosta. Varasuunni-
telmia, jos etäomaishoitajuus ei mahdollistu.  
Palvelut Selvitetään paikalliset palvelut sekä 
mahdollisuudet kotitalousvähennykseen ja ar-
vonlisäverosta vapaaseen palveluun. 

Huolikartta Kuvaus siitä mikä omaisen arjen 
sujumisessa huolettaa helpottaa auttajatahoja 
huomioimaan oikeat asiat.  
Hoidon seuranta Sovitaan taho, joka pystyy 
vastaamaan omaista koskeviin kysymyksiin. Sel-
vitetään mihin voi soittaa virka-ajan jälkeen. 
Tiedonkulku Etäomaishoitaja tulee olla mer-
kitty potilastietojärjestelmissä lähiomaiseksi/ 
asioiden hoitajaksi. Sovitaan hoitavan tahon 
kanssa yhteisistä palavereista, suunnitelmien 
päivityksistä, joissa omainen voi olla paikalla 
(ehkä myös videoneuvottelumahdollisuus) 
Asiakirjat Kokoa hoivaan liittyvät sairaskerto-
mukset, ohjeet, sopimukset, yhteystiedot yh-
teen paikkaa.  
Etäteknologia Selvitetään mahdollisuudet 
esim. etäkotihoito, gps -paikannus, turvapuheli-
met.    
Kelan tuet Tarkistetaan mm. oikeus eläkettä 
saavan hoitotukeen, eläkkeensaajan asumistuki.  
Omaishoitosopimus Selvitetään kunnan sosi-
aalitoimesta voiko etäomaishoito täyttää omais-
hoidon tuen saamisen kriteerit. 
Kulukorvaukset Jos matkoista, puheluista ym. 
tulee kohtuuttomia kustannuksia, kannattaa 
kysyä kunnasta ja verottajalta onko näihin mah-
dollista saada tukea.  
Vertaisryhmät Vertaistukea kannattaa kysyä 
omaishoidon paikallisyhdistyksistä. Myös netis-
sä toimii Omaisena etäällä facebook-ryhmä.  
Työelämän joustot Löytyykö työaikoihin jous-
toja, etätyömahdollisuuksia? Tarkista mahdolli-
suutesi myös palkattomaan perhevapaaseen tai 
vuorotteluvapaaseen.  
Kotikuntalaki Jos läheisesi haluaa muuttaa toi-
sen kunnan asukkaaksi, mutta tarvitsee siellä 
asuakseen laitoshoitoa, perhehoitoa tai asumis-
palveluita, voi hän hakea tämän kunnan sosiaa-
lipalveluja ja hoitopaikkaa samoin perustein 
kuin jos olisi kunnan asukas. Vaihdos edellyttää, 
että toinen kunta päättää myöntää haetut pal-
velut. Vastuu laitoshoidon tai asumispalvelujen 
kustannuksista säilyy aiemmalla kotikunnalla. 

 
Teksti: Matti Mäkelä,  

aluevastaava, Omaishoitajaliitto ry  
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Rollaattorin ajokoulussa 

Leipämoottorilla kulkevia liikkumisvälineitä on ainakin yksi-, kaksi-, kolmi- sekä nelipyöräisiä. Ikää 
kun kertyy, tarvittavien pyörienkin lukumäärä monasti hypähtää neljään. Ja silloin vasta jalat on-
kin pidettävä tukevasti maassa – ainakin vuorotellen. 
 
Miten näillä rollaattoreilla sitten kuljetaan, kun edes ajokorttia ei tarvita? Hyvä olisi kuskin saada 
edes alustava opastus, sillä tuolla vehkeellä on omat kommervenkkinsä. Menin ottamaan asiasta 
selvää. 
 
Jarrujen käyttö on todella otettava vakavasti. Turun jalkakäytävät ovat hyvin usein vinot – eikä 
ainoastaan torin ympärillä – silloin on oltava herkällä kädellä jarruissa kiinni, ettei vaunu ala vetä-
mään sivulle. Pienikin pysähdys on hyvä varmentaa iskemällä jarrut pohjaan, muuten voi havaita 
katselevansa yksin näyteikkunaa.  
 
Nousu bussiin tai jollekin korokkeelle käy niin että ensin nostetaan rollo ylös, painetaan jarrut 
kiinni ja vasta sitten itse noustaan ottaen tukea rollosta. Alastulo käy päinvastoin: tullaan selkä 
edellä korokkeen reunalle, jarrut pohjaan ja vasta sitten askel takaperin alas, lukittu rollo tukee 
laskeutumista. Kun ollaan tukevasti maassa, avataan jarrut ja nostetaan vehje alas. 

 
Rooma on seitsemän kukkulan kaupunki kuten Turkukin. Ylä- 
ja alamäkeä täälläkin löytyy ihan tarpeeksi, vaikka yrittäisi nii-
tä kiertää. Alamäessä kannattaa pitää jarruja puolivälissä, jar-
ruttamassa menoa. Rollaattori kun on menopeli ja alkaa kyllä 
vetää perässään, jos sille antaa mahdollisuuden.  
 
Lepohetkiä varten rollossa on istuin ja sitä kannattaa käyttää 
hyväksi – muistaen lukita jarrut ettei tule lähdettyä seikkailul-
le, ehkä jopa hurjastelemaan näillä kaltevilla kaduillamme. 
 

Olen kuullut sanottavan että rollaattorilla on raskasta kulkea ja sillä tuntee jokaisen klommon 
maassa, varsinkin sadevesikourut jalkakäytävillä ovat haasteellisia. Näin se on, kyllä, mutta sitä 
raskautta voi keventää kävelemällä rollon välissä, kädet suorina sivuilla jolloin pitää hoitaa vain 
rollon paino esteiden yli. Jos nojaa eteenpäin vehkeeseen, joutuu nostamaan omaakin painoansa 
kourujen ja muhkuroitten yli. 
 
Kolareita näillä ajopeleillä ei kuulema ole rekisteröity – hyvä me ikäihmiset! 
Hyviä reissuja toivottaa,                                                     Päivi Eskola,  

tiedotusryhmä 

Tule mukaan Rollaattori ” ajokouluun”  
Kurssi pidetään neljästi tunnin kerrallaan, joka jaksolla opitaan uusia taitoja. Lisätiedot ja  
ilmoittautumiset: 

Lehmusvalkaman Hyvinvointikeskus                         
Karviaiskatu 7  
puh.  02-2625020  
”Ajoaika” maanantaisin klo 13.30- 14.30  
 

Ruusukorttelin Hyvinvointikeskus                       
Puistokatu 11, 
puh.  02-2626000 
”Ajoaika” maanantaisin klo 10.00-12.00 
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Terveyttä ja elinvoimaa luonnollisesti 

Näillä sanoilla  hierontapalveluihin keskittynyt 
hyvinvointikeskus SATAMA WELLNESS toivottaa 
asiakkaansa tervetulleiksi viihtyisään ja rauhalli-
seen toimipisteeseensä, joka sijaitsee Turun 
ydinkeskustan tuntumassa Puutarhakatu 17  A 
hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tiloissa ottaa 
tällä hetkellä vastaan kolme koulutettua nimike-
suojattua terveydenhuoltoalan ammattilaista, 
joilla on takanaan vuoden kestävän hierojan 
koulutuksen lisäksi myös useita lyhempiä jatko-
koulutuksia alaan liittyen. 

Satama Wellnessin tarjoama  klassinen hieronta 
on käytetyin hoitomuoto, jolla on pitkät perin-
teet. Sen avulla hoidetaan tavanomaisia lihas- ja 
nivelperäisiä ongelmia, jotka voivat esimerkiksi 
olla  joko työn tai iän mukanaan tuomia vaivoja, 
kuten nivelten kulumat tai niiden liikkuvuuden 
väheneminen. Hieronta voi olla myös kun-
touttavana jatkohoitona mm. jollekin muulle 
hoitotoimelle, tapaturmalle tai pitkittyneelle 
kiputilalle. Sillä poistetaan jännitystiloja lihaksis-
ta, lihaskovettumia ja vähennetään turvotusta. 
Hieronnalla on myös aineenvaihduntaa lisäävä 
lymfaattinen vaikutus, se rentouttaa ja poistaa 
kuona-aineita lihaksista. Apuna käytetään läm-
pö- tai kylmäpakkauksia, triggerpisteiden kä-
sittelyä ja passiivisia venytyksiä hoitotulosta te-
hostamaan. 
 
Klassisen hieronnan ohella tarjotaan myös ur-
heiluhierontaa. Sen otevalikoima on klassista 
hierontaa laajempi ja se sisältää usein lihasten 
poikittaisia venytysotteita,  passiivisia venytyk-
siä ja lämpö/kylmäpakkauksia. Urheiluhieronta 
ottaa huomioon erityisesti lajikohtaiset erityis-

ominaisuudet, lihasmassan muodostuksen, 
treenikausien vaihtelut ja palauttavat hieron-
nat. Mutta ei tarvitse suinkaan olla huippu-
urheilija tullakseen urheiluhierojan vastaanotol-
le, vaan sieltä löytyy apua aivan tavalliselle arki-
päivän kuntoliikkujallekin. 
 
Mitkä ovat hyvän ja ammattitaitoisen hierojan 
ominaisuudet? Tämän kysymyksen esitin Petja 
Leppäselle, joka on yksi näistä kolmesta toimi-
paikassa toimivasta hierojasta. 
”Pidän kaikkein tärkeimpänä ominaisuutena 
ammattitaidon ohella taitoa kohdata kukin vas-
taanotolle tuleva asiakas yksilönä. Luottamuk-
sellinen ja avoin keskustelu pohjustavat hyvin 
hoitotoimenpiteitä. On otettava huomioon kun-
kin yksilölliset rajoitteet, toiveet ja odotukset 
hoidon suhteen. Aluksi kartoitetaan asiakkaan 
nykytila esitietolomakkeen avulla. Sen avulla on 
helpompi tehdä alustava suunnitelma tulevasta 
hoidosta. Luottamusta herättää myös se tosi-
asia, että ei saa luvata mahdottomia. Ja joskus 
on vain parempi johdattaa asiakas lääkärin vas-
taanotolle, jos oma ammattitaito ei riitä vaivan 
hoitoon. Vastuu hoidettavasta on tietenkin 
myös aina etusijalla hoitotoimenpiteitä suori-
tettaessa.” 
 
Hierontaan voi tulla myös ilman mitään akuuttia 
tai pitempiaikaista vaivaa, voi tulla vain rentou-
tumaan ja samalla saadaan  ehkäistyksi  virhe-
asentoja tai mahdollisia tulevia jännitys- ja kipu-
tiloja. Monen hermosto käy ylikierroksilla nyky-
maailman vaatimusten paineessa, eikä stressiä 
välttämättä purakaan liiallinen treenaus kunto-
saleilla tai lenkkipoluilla. Tällöin voikin ren-
touttava hierontatuokio laukaista stressiä ja li-
haskiristyksiä. Hierontapöydällä terve kipukaan 
ei ole pahasta, jos sen tuloksena saa rentoutu-
neet lihakset ja virkistyneen mielen. 
 

     Teksti: Maarit Rintala, tiedotusryhmä 

Kuva: Pixabay 

Satama Wellness on yksi yhdistyksen yhteis-
työkumppaneista, joka tarjoaa jäsenillemme  

jäsenetuja. Ks. 25. 
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Aktiviteetit ikäihmisen arjessa 

Koti on aina koti. Sanonta, jonka varmasti jokai-
nen meistä on joskus kuullut. Koti on paikka, 
jossa on mukava olla ja jossa voi kokea olevansa 
täysin oma itsensä.  
 
Eläkkeelle siirtyessä kodin merkitys kasvaa enti-
sestään. Työelämän jäädessä taakse kodissa 
viettää yhä enemmän vapaa-aikaa. Koti tarjoaa 
mahdollisuuksia moneen, kuitenkin yhä useam-
malla ikäihmisellä alentunut toimintakyky ra-
joittaa elämää. Koti ei olekaan enää turvallinen 
toimintaympäristö, vaan tuntuu pikemminkin 
kahlitsevan sisäänsä. 
 

Tein opinnäytetyön Turun Seudun Vanhustuki 
ry:lle kevään 2019 aikana. Opinnäytetyöni ni-
meksi muodostui: ”Kodin aktiviteettien merki-
tyksellisyys ja tarkoituksellisuus ikäihmisten ar-
jessa”. Opinnäytetyöni aihe lähti tärkeästä tar-
peesta; kuinka saada järjestön Tukiystävätoi-
minnan tuomasta yksinäisyyden vähentymises-
tä pitkäkestoisempaa?  
 
Järjestössä toimivat vapaaehtoiset Tukiystävät 
tekevät merkityksellistä toimintaa, jolla on to-
dettu selkeä vaikutus tuettavien ikäihmisten 
yksinäisyyteen. Erityisesti huonokuntoisimmilla 
ikäihmisillä yksinäisyys hiipii kuitenkin vähitel-

len takaisin ja pysyy lähettyvillä seuraavaan Tu-
kiystävän käyntiin asti.  
 
Haastattelin tutkimukseeni neljää, järjestön toi-
minnassa mukana olevaa henkilöä. Suppeasta 
haastattelumäärästä huolimatta tulokset olivat 
moninaisia ja täynnä tietoa.  
 
Kodin aktiviteetit ovat merkityksellisiä oman 
virkeyden, mielialan ja passivoitumisen ehkäise-
misessä. Huolimatta oman toimintakyvyn heik-
kenemisestä pitkäaikaisia harrastuksia jatke-
taan sinnikkäästi omiin voimiin mukauttaen. 
Päivät kuluvat nopeasti mielekkäitten aktivi-
teettien parissa, joiden myötä kotona viihdy-
tään myös yksin. Erään haastateltavan lausah-
dusta lainaten: 
 

”Mä olen tämmönen ulospäinsuuntautunut  
ihminen. Kyl mä kotonakin tykkään olla ja  
omissa oloissani. Kun on mieleinen työkin  

niin mitäs siinä sitten uppoutuu.” 
 
Löytämällä huonokuntoisimmille, yksinäisyydes-
tä myös Tukiystävän käynnin jälkeen kärsiville 
ikäihmisille heidän kuntonsa mukaista, miele-
kästä toimintaa, yksinäisyys ei välttämättä olisi 
yhtä paljon läsnä. Vapaa-ajan aktiviteettien on 
tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä yksi-
näisyyden vähenemiseen ja myös opinnäytetyö-
ni tulokset puoltavat aktiviteettien merkityksel-
lisyyttä ja tärkeyttä.  
 
Opinnäytetyöni kautta olen osaltani järjestön 
kanssa mukana ikäihmisten yksinäisyyden lie-
vittämisessä. Jokainen ansaitsee arvokkaan van-
henemisen ja kodin, jossa on hyvä olla.  
 

Teksti: Annika Rantamo,  
sosionomiopiskelija 

”Ystävyyttä älä milloinkaan hukkaa,  
muista kastella tätä elämän herkintä kukkaa.” 

Kuva: Pixabay 

https://pixabay.com/photos/adult-aging-alone-american-3991873/
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Vinkkejä ulkoiluun 

Kesän ja (toivottavasti) lämpimien päivien lä-
hestyessä monet lähtevät varmasti ulkoilemaan 
vanhuksen kanssa. Osalle tuettavan kodin lä-
hiympäristö on jo tutumpi ja osalle vieras. Aina  
ei tarkalleen tiedä, millaisia ulkoilumahdolli-
suuksia omassa lähiympäristössä on. 
 
Mukavaa ja mielenkiintoista yhteistä puuhaa 
voisikin olla se, että tutustutte kartan avulla tu-
ettavan kodin lähiympäristöön ja mietitte, mil-
laisia ulkoilumahdollisuuksia ja -reittejä sieltä 
löytyy. Olisiko jossakin vaikka kuntorata, puisto 
tai ulkokuntosali jonne voisitte yhdessä mennä? 
Minkä verran halutun reitin varrella on penkke-
jä?  
 
Turun kaupungin opaskartta 
(opaskartta.turku.fi) on hyvä apuri tähän ja siel-
tä löydät mm. kuntoradat, penkit ja liikuntapai-

kat kartalla.  Lisäksi kartan avulla voi laskea ha-
lutun reitin pituuden metreinä.  
 
Ulkoilureitin valinnassa on hyvä ottaa huomi-
oon mahdolliset ylä- ja alamäet sekä se, että 
pituus on päivän vointiin nähden sopiva. Varsin-
kin lämpimällä säällä riittävä juominen on tärke-
ää ja kulkureitin valinnassa kannattaa suosia 
kadun varjoisampaa puolta.  
 
Muistathan aina ottaa puhelimen mukaan ulkoi-
lureissulle! Jos ulkoillessa sattuu jotakin, pystyt 
nopeasti hälyttämään apua paikalle.  
 
Toivotamme mukavia kesäisiä ulkoiluhetkiä teil-
le kaikille sekä yksin että yhdessä!  
 

Sonja Vainikka 
Tukiystävätoiminnan ohjaaja 

Oletko täyttänyt 70 vuotta ja asut yksin? Kesän ulkoiluystävä ulkoilisi kanssasi kesä-elokuussa joka 
toinen viikko. Vapaaehtoinen auttaa tarvittaessa lähdössä ja kotiin paluussa, yhteistä aikaa on 
noin 1,5 tuntia. Voitte tehdä kävelylenkin tai istahtaa pihaan juttelemaan.  
 
Ulkoiluystävät ovat vapaaehtoisiamme, jotka ovat käyneet lyhyessä perehdytyksessä. Sinulla voi 
olla apuvälineenä rollator tai kepit, mutta ei muistisairautta, päihde- tai mielenterveysongelmia. 
 
Toimintaa rahoittaa STEA, se on vanhukselle maksutonta eikä toimintaan osallistuminen velvoita 
yhdistyksen jäsenyyteen. 

Kaipaatko ulkoiluseuraa? 

Ota yhteyttä ja kysy lisää:  
 045 613 8839 tai  
 tukiystavatoimin-

ta@vanhustuki.fi 
 
Voit myös poiketa toimistol-
lamme päivystysaikaan  
ma-ke 9-12, to 12-15. 
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Turun Seudun Vanhustuki ry:n Tukiystävätoi-
minta on maksutonta ystävätoimintaa yksinäi-
sille, yksin asuville yli 70 –vuotiaille vanhuksille. 
Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministe-
riön avustuskeskus STEA. 
 
Vapaaehtoiset eivät tee ammattilaisille kuulu-
via tehtäviä. 
 
LISÄTIETOJA / kysy ystävää: 
 puh. 045 613 8839  
 www.vanhustuki.fi 

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

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

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

Vapaaehtoinen ystäväksi 

 Puhelinystävätoiminta on aloitettu yhdistyksessämme keväällä 2015. Nyt neljä vuotta toi-
minnan käynnistämisen jälkeen puhelinystävyyksiä toimii 18. Jotkut näistä puhelinystävyyk-
sistä ovat toimineet aloitusvuodesta alkaen. 

 

 Tukiystävätoiminnan puhelintuettavat ovat iältään 71-93 vuotiaita. Heistä 16 on naisia ja 
kaksi miestä. Nämä ikäihmiset asuvat Turussa, Raisiossa ja Liedossa. 

 
 Puhelinystävyyksissä vapaaehtoiset soittavat tuettaville etukäteen sovitun suunnitelman 

mukaisesti 2 - 4 kertaa kuukaudessa tarjoten juttuseuraa noin 30 minuutin ajan. Puheluita 
tehtiin vuonna 2018 615 kappaletta. 

 
 Puhelinystävyyksissä vapaaehtoinen ja vanhus eivät tapaa toisiaan henkilökohtaisesti. 
 

 Toiminta antaa sellaiselle yksinäiselle vanhukselle mahdollisuuden ystävään, joka ei halua  
vieraita kotiinsa tai asuu esimerkiksi syrjäseudulla hankalien yhteyksien päässä.  

 

 Toisaalta toiminta antaa esimerkiksi liikuntarajoitteiselle henkilölle  mahdollisuuden vapaa-
ehtoistoimintaan, koska puhelut tehdään kotoa.  

Faktaa puhelinystävyyksistä 
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Ratkaisu sivulla 20. 
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Niksinurkka: Juhannus taikoineen 

Pulmatehtäviä 

Esi-isämme juhlivat vuoden pisimpänä päivänä 
Ukko Ylijumalaa joka hallitsi säätä, satoa ja uk-
kosta. Hänen juhlapäivänään yritettiin eri kei-
noin vaikuttaa tuleviin tapahtumiin sekä saada 
vihjeitä avio- ja varallisuusonnesta, karjan ja 
perheen terveydestä. Kokkoja taas poltettiin 
pahojen henkien ja noitien karkottamiseksi, 
yleensä tulen ympärillä tanssien ja meteliä pitä-
en.  
 
Keskiajalla kirkko kuitenkin halusi muuttaa juh-
lan luonteen pakanallisesta kristilliseksi. Jeesuk-
sen edelläkävijä, Johannes Kastaja oli sopivasti 
puoli vuotta sukulaistaan vanhempi, joten keski-
kesän juhlalle saatiin sulavasti uusi, uskontoon 
perustava merkitys ja nimi. 

Pakanalliset tavat ja taiat jäivät kuitenkin elä-
mään ihmisten mielissä. Erityisesti nuorta väkeä 
on aina kiinnostanut ennustukset kohtalostaan. 
Tulevaa puolisoa arvailtiin monin keinoin. Tässä 
muutamia: alastomana voi katsoa lähteen sil-
män kuvajaista, kiertää kolmasti kolmikulmai-
nen pelto ja nähdä elämänkumppanin tulevan 
vastaan, juhannusyönä nukuttaessa paikassa, 
jossa ennen ei ole nukkunut, hänet näkee kun 

tyynyn alle on laitettu kolmen eri puun oksa. 
Tyynyn alle voidaan kerätä seitsemän erilaista 
kukkaa ja niin yöllä uneksitaan tulevasta puoli-
sosta. Myös juhannusyönä kun katsoo vastak-
kain asetettuja peilejä, näkee toisessa tulevan 
morsionsa/sulhasensa. 
 
Kun tyttö halusi tietää tulevan miehensä statuk-
sen, hänen oli taakseen katsomatta juhannus-
saunasta “lähettävä palijain persein takaperin 
kävelemään halakopinoon päin”.  Se “halako, 
joka perseeseen pökkäsi”, oli tarkastettava. Jos 
se oli halkaistu, sulho oli leskimies, jos pyöreä, 
niin poikamies. 
 
Meille seniori-ikäisille voisi olla vallan hyödyllis-
tä kieriskellä alastomana kasteisella juhannus-
niityllä – mistä sellaisen sitten löytäisikin. Tämä 
taika tietää hyvää terveyttä! Samalla voi 
odottaa juhannusyön kasteen sekä parantavan 
syyhyn että häivyttävän kesakot. Juhannusyön 
kaste on todellista taika-ainetta, sillä kolmasti 
pyyhityt heikot silmätkin paranevat – myös so-
kea voi alkaa nähdä.  
 
Ja vielä meikäikäiselle: kun tyynyn alle kerättä-
vät seitsemän kukkaa valitaan ns. parantavista 
lajeista, seuraava vuosi sujuu terveenä ja voi-
mallisena. Juhannusyönä kolmessa lähteessä 
itsensä pessyt säästyy vilustumissairauksilta. 
Uskotaanhan me toki kaikki tämä kokeilematta-
kin. 
 
Hyvää Juhannusta ja toimivia juhannustaikoja, 
entisiä, koettuja tai ihan ihkauusia – kerrothan 
sitten muillekin miten toimi... 
 

Teksti: Päivi Eskola,  
tiedotusryhmä 

Pulmien ratkaisut sivulla 20. 

Kuva: Pixabay 

1) Mikä tulee sitä isommaksi, mitä enemmän otat siitä pois? 

2) Pekka on Penttiä 4-vuotta vanhempi, Pentti on 10-vuotta Mattia 
vanhempi. Poikien yhteisikä on 45, kuinka monta vuotta pojat ovat 
yksitellen? 
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Vanhustuen iltapäivässä nautittiin musiikista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäämme odottamaan näiden esiintyjien seuraavaa tilaisuutta.... 

Teksti ja kuvat: Päivi Eskola,  
tiedotusryhmä 

Huhtikuinen tiistai aukeni aurinkoisena 
joskin kylmän tuulisena. Odotettavissa oli 
mielenkiintoinen Iloinen Iltapäivä Ruusu-
korttelissa: esiintyjinä Minna Starkkila ja 
Matti Kaivonen, Eira Tähtinen paitsi  
juonsi tilaisuuden ja myös lauloi, lausui 
sekä luki ihastuttavia tarinoita. 

Matti Kaivosen repertuaarin laajuus  
kuultiin laulun ja kitaramusiikin keinoin  

latinosta swingiin.  
Huh, oikeaa korvien hemmottelua! 

Ja Minna Starkkila sitten: uskomaton mielikuvitusrikas  
viulutaiteilija. Hän toimi 25 vuoden ajan Turun filharmoni-
sen orkesterin viulistina mutta joutui silmäsairauden vuoksi 
jäämään sairaseläkkeelle. Idearikkaana ja luovana yksilönä 
hän ei pystynyt "jäämään keinutuoliin" vaan alkoi työstää 
musiikin ja Euroopan kuninkaallisten historiaan liittyviä  
kertomuksia musiikillisiksi tarinoiksi ja saduiksi, äänikirjoik-
si. Voisi yrittää sanoa ettei tällaista idea-, energia- ja osaa-
miskykyä olekaan - kunnes tapaa Minna Starkkilan! 

Vanhustuen iltapäivät jatkuvat syksyllä Ruusukorttelissa (Puistokatu 3).  
Tilaisuudet ovat kuukauden ensimmäisinä tiistai-iltapäivinä.  

Kun ovet aukeavat kello 14, on ensin mahdollisuus kahvitteluun 2 € hintaan.  
Ohjelma alkaa kello 14.15. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja sisäänpääsy on maksuton. 
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Yhdistyksen luennot ja tietoiskut  
kesä-elokuussa 

Ma 10.6. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku-
Vanhustuen toimisto. Tunne pulssisi ja vaikuta 
terveyteesi. Asiaa sydänterveydestä, tervey-
denhoitaja Nanette Huovinen Varsinais-Suomen 
Sydänpiiristä.  

 
To 13.6. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA kir-
jaston Studio (Linnankatu 2). Ikääntyneisiin 
kohdistuvan taloudellisen kaltoinkohtelun tor-
juminen Erja Ronkainen Suvanto ry:n Mum-
monmarkan vartijat -hankkeesta kertovat 
ikääntyneisiin kohdistuvien petosrikosten ja lä-
heisten tekemän hyväksikäytön ilmiöistä ja nii-
den ennaltaehkäistä. Samalla esitellään käytän-
nön toimia oman turvallisuuden parantamisek-
si. Turun kaupunginkirjasto yhteistyössä Turun 
Seudun Vanhustuen ja Turun kaupungin hyvin-
vointitoimialan kanssa. 
 
Ma 17.6. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku-
Vanhustuen toimisto. Sopivasti vai liikaa? Eh-
käisevää päihdetyötä tekevän EHYT ry:n Turun 
aluetyöntekijä Liisa Äyräs kertoo alkoholin koh-
tuukäytöstä. Miten kohtuullisuus muuttuu eri 
ikäkausina? 

Luennot ja tietoiskut ovat tauolla  
heinäkuun ajan. 

 
Ma 12.8. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku-
Vanhustuen toimisto. Kuntoutus- ja lomamah-
dollisuudet senioreille. Sari Kuosmanen tulee 
kertomaan Ruissalon kylpylästä ja erilaisista 
saatavilla olevista iäkkäiden kuntoutuspalveluis-
ta, loma- ja kuntoutuspalveluyhdistelmistä, se-
kä tuetuista lomista.  
 
Ti 20.8. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA kir-
jaston Studio (Linnankatu 2). Vanhuus ja yksi-
näisyys. TtT tohtori Hanna Uotila käsittelee lu-
ennolla iäkkäiden ihmisten yksinäisyyskokemuk-
sia ja yksinäisyydelle antamia merkityksiä. Luen-
non jälkeen yhdistykset vinkkaavat neuvonta-
pisteillään tilaisuuksista, joissa pääsee tutustu-
maan ihmisiin.  
 
Ma 26.8. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku-
Vanhustuen toimisto. Ikäihmisten hyvin voivat 
jalat. Alustajana Sirpa Siekkeli Kinttupisteeltä. 

Tilaisuudet ovat kaikille asiasta kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia  
eikä niihin tarvitse ilmoittautua.  

 
Olohuoneen tietoiskuissa keskustellaan alustusaiheesta kahvikupin äärellä  

yhdistyksen toimistolla (vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi).  
 

Studia Generalia -luennoille kirjastoon mahtuu 90 ensin paikalle saapunutta.  
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Ke 5.6. kello 14-15 
Ruusukortteli 
Puistokatu 11 

KOULULAULUT yhteislaulutilaisuus Tilaisuudesta vastaavat Eira 
Tähtinen ja Ola Mikola, Vesa Ranki piano. Maksuton sisäänpääsy. 
Kello 14 kahvi 2€. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa. 

Ke 12.6. kello 13-16 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

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

Ke 26.6. kello 14 
Samppalinnan  
kesäteatteri, Turku 

KESÄTEATTERI "Perjantai on pahin" (2,5h, sis. väliajan). Kysy peruu-
tuspaikkoja puh. 044 536 7741. Lipun hinta on 30€ jäseniltä ja 35€ ei
-jäseniltä (pääsylippu). 

Ke 21.8. kello 16.30-
19.30 
Yhdistyksen toimisto 
Läntinen Pitkäkatu 33  

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

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa (ei velvoita jäsenyyteen). Voit tulla mukaan silloin, kun 
sinulle sopii.  
 
Kesän ryhmät kokoontuvat toimistolla. Ryhmissä on kahvitarjoilu (vapaaehtoinen maksu  
yhdistyksen hyväksi). Tiloihin on esteetön pääsy. Toimistolle pääset mm. palvelulinja 3:lla. 

      
Olet lämpimästi tervetullut! 

BINGO 
Joka toinen maanantai kello 13-14.30 juhannuksen jälkeen (24.6.,8.7., 22.7.,5.8., 19.8.) yhdistyk-
sen toimistolla. Peliä ei tarvitse osata etukäteen. Lähde sinäkin pelin pyörteisiin! 

MUISTELUPIIRI  
Maanantaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla 
 1.7. Marja Tuohimaan johdolla lavatanssimuistelua 
 15.7. Keskusteluhetki ruokaan liittyvien muistojen kera  Anja Poromaan johdolla 
 29.7. Nostalgiamatka 1940- ja 50-luvuille  Elina Rosenqvistin johdolla 

PELIKERHO 
Perjantaisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla. Pelataan lautapelejä ja korttia— hyvällä 
säällä pelataan Rautatieaseman puistossa ulkopelejä. 

Kesä-elokuun tapahtumia ja ryhmätoiminta 

KÄDENTAIDOT  
Joka toinen keskiviikko kello 13-15 ajalla 26.6.-24.7. Poristaan, ommellaan, kudotaan ja askarrel-
laan. Tule oppimaan miten tehdään esim. amigurumi tai unisieppari. Kuulemme mielellämme 
myös sinun ideoistasi! 

LEFFAKESKIVIIKKO  
Joka toinen keskiviikko kello 13-14.30 ajalla 19.6.-31.7. Toimistomme muuttuu ohjelmanäyttä-
möksi. Kesän aikana katsotaan yhdessä ohjelmia mm. suomalaisista, ajankuvista, Suomen luon-
nosta ja  musiikista. Ohjelman jälkeen vaihdetaan ajatuksia. 
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Yhdistyksen vapaaehtoisille 

Kiinnostaako sinua toiminta yhdistyksen vapaaehtoisena? 
Tule yhdistyksen toimistolle INFOON 29.8. kello 13-14 kuulemaan eri mahdollisuuksista toimia. 

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

Kesäajan kurssit toimistollamme: 
 
  12.6.  13.00-16.00 
  21.8.  16.30-19.30 
 
Mikäli ystävätoiminta kiinnostaa, mutta kurssi-
päivät eivät sinulle sovi, ota yhteyttä tukiystävä-
toiminnan suunnittelijaan. 

Ryhdy Vanhustuen vapaaehtoiseksi 

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. 

SYKE tapahtuma-avustajien syyskauden aloitustapaaminen toimistolla keskiviikkona 21.8. kello 
13-15. Aiheena syyskauden tapahtumat.  

Haluatko ilahduttaa toista ihmistä yhdellä yhteisellä kävelyllä? Sinä, jo toiminnassamme muka-
na oleva vapaaehtoinen, jos haluat tulla mukaan ja lahjoittaa yksinäiselle noin tunnin aikaasi elo-
kuussa, ota yhteyttä toimistolle . 

Ystäväksi yksinäiselle yli 70-vuotiaalle 

Edunvalvontaryhmän kokous toimistolla torstaina 22.8. kello 16.  

Tukiystävätoiminnan vapaaehtoisten tapaaminen tiistaina 20.8. kello 12-14 Studia Generaliassa 
pääkirjastolla. Luento käsittelee yksinäisyyttä ja sen jälkeen paikalla yksinäisyyspysäkkejä. 

Ohjelmaryhmän tapaaminen toimistolla maanantaina 10.6. kello 10-12. Aiheena syyskauden 
tapahtumat yhteistyössä hyvinvointikeskusten kanssa. 

Ryhmänohjaajien tapaaminen toimistolla tiistaina 6.8. kello 13-15. Aiheena  syksyn toiminta.  

Kurkistus kulissien taakse Mennään yhdessä tutustumaan Turun kaupungin teatterin lavastei-
siin keskiviikkona 14.8. kello 8.30-9.30. Mukaan mahtuu 25 ensin ilmoittautunutta. Ilmoittautumi-
set toimistolle. Huom. Kävelykierroksen aikana ei ole lepotaukoja. 

Oletko innokas käsitöiden harrastaja? 
Käsityökerhomme etsii uutta vetäjää—olisitko se sinä? Vetäjä suunnittelee yhdessä osallistujien 
kanssa, mitä käsitöitä tehdään joka toinen viikko keskiviikkoisin kello 13-15 kokoontuvassa ker-
hossa. Keräät kerhoissa osallistujatiedot ja kirjaat myös päivän teeman tilastoomme.  Sovit henki-
lökunnan kanssa materiaalihankinnoista ja tapahtumista, joihin käsityökerho haluaisi osallistua. 
Kiinnostuitko? Soita ja kysy lisää 045 613 8840. 
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LIITY JÄSENEKSI—tuet toimintaamme 

Turun Seudun Vanhustuki ry     Jäsenhakemus 

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku                      henkilöjäseneksi (15 €/vuosi, yksityishenkilöt) 
Puh. 044 536 7741, info@vanhustuki.fi, vanhustuki.fi          kannatusjäseneksi (50 €/vuosi, yritys, yhteisö) 
 

Etunimet       Sukunimi 

 

Osoite        Postinumero ja -toimipaikka 

 

Puhelin    Sähköposti      Syntymävuosi 

 

Hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n toiminnan tavoitteet 

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

Päivämäärä   Allekirjoitus, allekirjoituksellani annan luvan tallentaa tietoni yhdistyksen jäsenrekisteriin 

 

Lomakkeen vastaanottaja täyttää: 

Jäsenmaksu:    maksettu     laskutetaan      Jäsenpaketti toimitettu          Nimikirjaimet:___________ 

 

Pulmatehtävien ratkaisut 

2) Iät 
Matti=x 
45=x+x+10x+14 
45=3x+24 
45-24=3x 
3x=21 
x=7 
 
Pentti = y 
y=x+10 
y=7+10 
y=17 

 
Pekka = z 
z=x+14 
z=7+14 
z=21 
 
Yhteen: 
x+y+z 
7+17+21=45 

Ristikon  
ratkaisu 1) Kuoppa / monttu. 

Käsityökerhon tekemiä kissoja ja hiiri. 
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Jäsenedut vuonna 2019 

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

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

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

HAUTAUSTOIMISTO PIETÉT Eerikinkatu 25, 
Turku, puh 02 278 0760 ja Kiinamyllynkatu 5, 
Turku, puh 02 278 0777 ja Henrikinkatu 2, 
Naantali, puh 02 435 3126,  www.pietet.fi. Ar-
kut ja uurnat -10%.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

http://www.asianajotoimistolindell.fi/
https://www.atk-apu.fi/
tel:+3584009403505
tel:+358408340161
tel:+358407251140
mailto:hotelsales.caribia@holidayclub.fi
http://www.saloninkerisavola.fi/
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Unelmien liikuntapäivä 10.5. 

Kutsuimme yhdistyksen vapaa-
ehtoiset virkistäytymään Ruis-
saloon Unelmien liikunta 
Päivänä. 
 
Alkuverryttelyn jälkeen askel oli 
kepeä ja juttu luisti. 
 

Kiitos seurasta! 

 Mitä pidät lehdestämme? 
 Löydätkö lehdestä sinua kiinnostavia juttuja? 
 Mitkä kirjoitukset tässä lehdessä sinua kiinnostivat? 
 Täytitkö ristikon? 
 Pohditko pulmatehtäviä? 
 Miten olemme onnistuneet tapahtumien ilmoittelussa? 
 Oletko hyödyntänyt jäsenetujamme? 

Voi kirjoittaa meille osoittee-
seen 

Turun Seudun Vanhustuki ry 
Läntinen Pitkäkatu 33, 
20100 Turku 

Antaa palautteen kotisivujen 
kautta  

https://www.vanhustuki.fi/
yhteystiedot/  

 

Tai kertoa palautteesi puheli-
mitse 

puh. 044 536 7741  
(ma-ke 9-12, to 12-15). 

Kerro meille! 

https://www.vanhustuki.fi/yhteystiedot/
https://www.vanhustuki.fi/yhteystiedot/
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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 

Toimisto on suljettu maanantaina 3.6. 
 

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

Yhdistyksen toimikunnat ja työryhmät 

Toimikunnat: 
Taloustoimikunta:  
 Raili Koski,  
 Marja Tuohimaa ja  
 Nina Karuneva. 
 
Tukiystävätoiminnan johtoryhmä:  
 Mirja Kautonen (vastaava),  
 Rainer Grönlund,  
 Eira Tähtinen ja  
 Nina Karuneva. 
 
Työryhmät: 
Edunvalvontaryhmä:  
 Maarit Kulmala (vastaava),  
 Sini Eloranta,  
 Leila Häkkinen,  
 Arja Järvinen,  
 Tarja Kopu,  
 Maaria Lilja,  
 Pirjo Rinne,  
 Daniel Telén,  

 Marja Tuohimaa,  
 Laura Viikari,  
 Iida Villman ja  
 Nina Karuneva. 
 
Ohjelmaryhmä:  
 Eira Tähtinen (vastaava),  
 Seppo Grönlund,  
 Katri Lahtivuori,  
 Ola Mikola,  
 Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman hyvinvoin 
 tikeskuksen hyvinvointisuunnittelijat ja  
 Nina Karuneva. 
 
Tiedotusryhmä:  
 Katri Lahtivuori (vastaava),  
 Päivi Eskola,  
 Terttu Raitanen,  
 Johanna  Rasi,  
 Maarit Rintala ja  
 Nina Karuneva. 

Työryhmissä toimii aktiivisia yhdistyksen jäseniä. 
 

Kiinnostaako sinuakin työryhmätyöskentely?  Ota yhteys toiminnanjohtajaan. 
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Turun Seudun Vanhustuki ry 

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

Yhdistyssihteeri,  
Mari Reinikainen 
Yhdistystyöntekijä, 
Daniel Telén 
Puh 044 536 7741 
info@vanhustuki.fi 
 
Suunnittelija, Tukiystävätoiminta 
Laura Väihkönen 
Puh 045 613 8839 
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi 

Ohjaaja, Tukiystävätoiminta 
Johanna Nummila 
Puh 044 536 7721 
johanna.nummila@vanhustuki.fi 
 
Ohjaaja, Tukiystävätoiminta 
Sonja Vainikka 
Puh 050 597 9751 
ohjaaja@vanhustuki.fi 

Henkilökunta 

Elämän iloa ja ystävän tukea 

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


