Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2017
Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen
ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen.
Toimimme vapaaehtoisvoimin uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomina.

Elämän iloa ja ystävän tukea

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

Turun Seudun Vanhustuki ry
Perustettu 17.12.2002 Turussa.
Jäseniä noin 700.
Jäsenmaksu 15 €/vuosi (henkilöjäsen), 50 € /
vuosi (yhteisö, yritys). Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.
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TUKIYSTÄVÄTOIMINTA Juttukaveri puhe

henkilökunta

linystävästä

Seuraava Vanhustuen Viesti –jäsenlehti ilmestyy lokakuussa 2017.
Vanhustuen viesti on Turun Seudun Vanhustu- Paino: X-Copy Oy
ki Ry:n jäsenlehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa
Ilmoitusmyynti:
vuodessa. Lehden saa kotiinsa liittymällä yhdisNina Karuneva, 045 613 8840
tyksen jäseneksi (vuosimaksu 15 €).
nina.karuneva@vanhustuki.fi
Toimituskunta: Tiedotusryhmä
Kannen kuva: Anna Mäkinen
Löydät meidät myös
Taitto: Henri Koskinen

Anna palautetta
Kerro, mistä lehden jutusta pidit ja minkälaisista asioista haluaisit meidän kirjoittavan.
Kerro meille toiveesi tulevista retkikohteista tai teatterimatkoista.
Kerro, mikä toimintamuotomme erityisesti ilahduttaa Sinua tai
mihin toimintaan kaipaat kohennusta.
Lähetä palautteesi osoitteeseen Turun Seudun Vanhustuki ry, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100
Turku tai sähköpostitse nina.karuneva@vanhustuki.fi tai nettisivujen kautta www.vanhustuki.fi.
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Tukiviesti on nyt Vanhustuen Viesti
Jäsenlehtemme ilmestyy tästä numerosta alkaen uudella nimellä. Syynä muutokseen on lehden toimituksen tietoon tullut päällekkäisyys:
Tukiviesti-nimi on erään valtakunnallisen, huomattavasti vanhemman yhdistyksen jäsenlehden nimi.

na perustamisesta asti. ”Vanhustuen viesti ehdotukseni takana oli ajatus Vanhaa kunnioittaen, uutta luoden. Viesti tulee vanhasta hyvästä
Tukiviesti- nimestä ja Vanhustuki yhdistyksen
nimestä” Arja kertoo.
Nimikilpailun palkintoina oli Cloettan ja KSupermarket Manhattanin lahjoittama herkkukassi sekä Viking Linen lahjoittama risteilylahjakortti. Voittajiksi arvottiin 31.5.2017 Emma Yltävä ja Terttu Raitanen. Onnea voittajille ja suurkiitos kaikille kilpailuun osallistujille!

Järjestimme nimikilpailun uuden nimen löytämiseksi. Kilpailu oli kaikille avoinna 10.4.
2.5.2017 välisenä aikana. Nimiehdotuksia kerättiin Turun Seudun Vanhustuki ry:n eri tilaisuuksissa, nettisivujen ja sähköpostin kautta
sekä sosiaalisessa mediassa.

Vaikka nimi vaihtuukin, lehden linja pysyy edelleen samana. Kerromme edelleen yhdistyksemme asioista sekä sen järjestämistä tapahtumista, annamme sekä asiapitoista että kevyempää
tietoa eri aiheista ja tiedotamme tulevasta tapahtumakalenterissa.

Nimikilpailu osoittautui hyvin suosituksi ja saimme kaiken kaikkiaan 106 eri nimiehdotusta. Toimitus valitsi näiden joukosta muutaman vahvimman ehdokkaan, joista yhdistyksen hallitus
valitsi ehdokkaani kevätkokouksessa esitettäväksi. Kevätkokousväki hyväksyi yksimielisesti
jäsenlehden nimeksi Vanhustuen Viesti.

Mukavia lukuhetkiä Vanhustuen Viestin parissa
toivottaen,
Turun Seudun Vanhustuki ry:n
Vanhustuen viesti –nimeä oli ehdottanut mm.
tiedotusryhmän jäsenet
Arja Järvinen. Hän on ollut toiminnassa muka-

Turun Seudun Vanhustuki ry:n
kevätkokous 8.5.2017

Jäsenlehtemme nimenmuutos sai jäsenistöltä
yksimielisen kannatuksen. Nyt luetkin ensimmäistä Vanhustuen Viestiä.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Lounatuulet
yhteisötalon valoisassa ja avarassa Pihlajasalissa. Paikalle tuli 21 yhdistyksen jäsentä. Oli
taas ilo huomata, että paikalla oli niin uusia jäseniä kuin yhdistyksen perustajajäseniä.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille!
Laitathan syyskokouspäivän 20.11. allakkaasi ja
tule vaikuttamaan.
Nina Karuneva

Kokouksen puheenjohtajana toimi eo. toiminnanjohtaja Jenny Oldenburg-Titto. Keskustelua
käytiin hyvässä hengessä.
Asialistalla oli isoja muutoksia. Sääntömuutokset päätettiin siirtää syyskokoukseen. Voimassa olevat säännöt saa halutessaan yhdistyksen
toimistolta ja ne ovat luettavissa myös yhdistyksen nettisivuilla kohdassa jäsenyys.
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Puheenjohtajan palsta
Kesä on aina kaunis, on valoisaa ja kaikki on vihreän kukkivaa, satoi tai paistoi. Kesällä perheet lomailevat ja matkustelevat. Syksyllä aloitetaan harrastuksia into piukassa. Entäpä, jos ei enää kykene lähtemään? Kun elämä on sairauksien vuoksi rajoittunut kotiin
ja pihapiiriin. Vuosikymmenien kuluessa ystävät ovat yksi toisensa
jälkeen lähteneet rajan yli. Yksinäisyyden tunne kohottaa verenpainetta, huonontaa vastustuskykyä ja heikentävän unen laatua.
Yksinäisyys lisää kuolleisuutta lähes yhtä paljon kuin tupakointi ja
enemmän kuin lihavuus tai huono fyysinen kunto. Se huonontaa
elimistön puolustusmekanismeja, lisää sydän- ja verisuonitautien
riskiä sekä neurologisten sairauksien riskiä.
Ihminen voi myös kokea olevansa yksinäinen, vaikka hän on ihmisten parissa. Avioliitto voi ajan
myötä muuttua molempien puolisoiden yksinäisyydeksi. Yksinäisyys on erityisen tuskallista, kun
elää jonkun kanssa, joka ei enää puhu. On myös yksinäisiä lapsia ja nuoria. Kauneus, lahjakkuus
tai kuuluisuus eivät suojaa yksinäisyydeltä. Albert Einstein on todennut: "On outoa olla niin tunnettu ja kuitenkin olla niin yksin." Terveyttä uhkaava yksinäisyys on ihmisen kokema ulkopuolisuuden ja merkityksettömyyden tunne.
Kaikki yksin asuvat eivät toisaalta kärsi yksinäisyydestä. Yksin ollessaan he eivät koe olevansa yksin vaan elävässä yhteydessä muistojensa kanssa, jumalansa tai luonnon kanssa. Pieniä lohduttaa
nalle ja joskus vanhojakin. Yksinäisyys ei piinaa, kun vielä kykenee halutessaan lähtemään kotoaan harrastuksiin ja kyläilemään.
Turkulaisista asuntokunnista 57 % ja koko Varsinais-Suomessa 51 % asuu yksin. Yksinasuvista
ikääntyneistä 3639% kokee itsensä ainakin toisinaan yksinäisyydeksi. Vanhuksen tuntema yksinäisyys ennakoi toiminnanvajeita, lisääntynyttä terveyspalveluiden käyttöä, älyllisen toiminnan
heikkenemistä sekä kuolleisuutta.
Vanhusten ryhmätoiminnassa voidaan vaikuttaa, jakaa kokemuksia vertaisten kanssa, mikä voimaannuttaa ja tuo elämänhallinnan, arvokkuuden kokemuksia ja pystyvyyden tunnetta. Turun
Seudun Vanhustuen toiminnan tarkoituksena on tuottaa elämän iloa ja ystävän tukea. Tule mukaan tukihenkilöksi tai ryhmiin! Sinua tarvitaan!

Pirjo Immonen-Räihä
Turun Seudun Vanhustuki ry:n puheenjohtaja

Turun Seudun Vanhustuki ry:n tavoitteena on tavoitteena on vanhusten edunvalvonta, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhenemisen turvaaminen.
Vuosi 2017 on Turun Seudun Vanhustuki ry:n
15. toimintavuosi.
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Mikä turkulaisia vanhuksia huolestuttaa?
Pasi Laakso julkistustilaisuudes
sa 27.4. kirjaston Studiossa.

Yhteisöpedagogiopiskelija Pasi Laakso toteutti
keväällä yhdistyksessämme työharjoittelussaan
ollessaan edunvalvontaryhmämme toimeksiantona huolikyselyn, jossa hän kysyi, mikä turkulaisia ikäihmisiä huolestuttaa. Pasi keräsi maalis
-huhtikuussa ikäihmisten huolia eri tilaisuuksissa ja paikoissa, kuten terveysasemilla ja eri yhdistysten kerhoissa. Halukkaat huolensa julkituojat saivat kirjoittaa huolensa jalkapohjan
muotoiselle lomakkeelle, ja jalkapohjia saatiin
kaikkiaan 260 kappaletta. Näissä oli yhteensä
huimat 401 huolta.

Pasi koosti huolista raportin ”Mistä turkulaiset
vanhukset ovat huolissaan?”. Huoliraportti julkistettiin Turun kaupunginkirjaston Studiossa
torstaina 27.4. kaikille avoimessa julkistustilaisuudessa. Tilaisuuteen osallistui 42 henkilöä,
mukana mm. vanhustyössä mukana olevia
päättäjiä. Lisäksi tapahtumassa oli läsnä Turun
Sanomien ja Ylen edustajia, ja tapahtumasta
uutisoitiin kummassakin mediassa.

Huolensa kertoneista 190 oli naisia ja 70 miehiä. Vastaajien ikä vaihteli 66 ja 97 ikävuoden
välillä. Vastaajien huolet liittyivät kuuteen eri
aihealueeseen, joita olivat palvelut, maailman
tilanne, terveys, yksinäisyys, talous ja turvallisuus. Yksinäisyys näyttäytyi yksittäisistä huolista suurena. Tämän lisäksi palvelut ja asuminen askarruttavat ikäihmisiä. Huolet koottiin
yhdistyksen toimistolle ”Turvallisuuden tikapuihin”.

Huoliraportti on luettavissa kokonaisuudessaan
Turun Seudun Vanhustuki ry:n nettisivuilla
osoitteessa https://www.vanhustuki.fi/tietoayhdistyksesta/yhdistyksen-tyoryhmat/
edunvalvontatyoryhma/ikaihmistenkansalaisraati-turus/

”Turvallisuuden
tikapuut”.

Lämmin kiitos julkaisutilaisuuteen osallistuneille
sekä kaikille huolikyselyyn huolensa kertoneille!
Keskustelu huolista jatkuu ensi syksynä Ikäihmisten kansalaisraadissa, jonka pohjana huoliraportti toimii.

Edunvalvontaryhmän terveisiä
Keväällä Huolikyselyn lisäksi ryhmä järjesti 28.2. kuntavaalipaneelin ”Ikäihmisten Turku”, missä
kuulimme seitsemän puolueen kannanottoja mm. Kulkurin Valssi –projektista. Selvityksemme
alla on ollut tuleva digipostilaatikko, josta saitte lukea maaliskuun jäsenlehdestä. Teimme otannan yhdistyksemme tuettavien netinkäytöstä, siitä ja vanhusten pankkiasioista olikin kirjoitus
Turun Sanomissa 21.3.. Huolenamme on vanhusten hammashoito, josta kuulimme selvityksen
kevään viimeisessä kokouksessa. Työ sillä saralla jatkuu. Syksyn aloitamme Kansalaisraadilla.
Saamme esille, mitä ratkaisuja vanhusten yksinäisyyteen, asumiseen ja palveluihin kohderyhmällä on. Tervetuloa raatilaiseksi, kuulemaan asiantuntijaluentoja sekä julkilausumatilaisuuteen!
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Ikäihmisten kansalaisraati Turussa 25.-29.9.2017
Oletko yli 70-vuotias ja asut Turussa? Haluatko olla vaikuttamassa ikäihmisten
hyvinvointiin Turussa? Jos vastasit kyllä, ilmoittaudu Ikäihmisten kansalaisraatiin!
Kansalaisraadin järjestää Turun Seudun Vanhustuki ry:n edunvalvontaryhmä. Raati kokoontuu
viikon ajan kuulemaan asiantuntijoita, keskustelemaan avoimesti ja toisiaan kunnioittaen vanhusten yksinäisyydestä, vanhusystävällisistä palveluista sekä asumisesta Turussa. Raatilaiset laativat yhdessä käsitellyistä aiheista julkilausuman, joka julkistetaan ja luovutetaan perjantaina.
Kansalaisraatiin voi ilmoittautua 6.8.2017 asti täyttämällä ilmoittautumislomakkeen yhdistyksen
nettisivuilla www.vanhustuki.fi tai paperilomakkeen, joita saa Turun Seudun Vanhustuki ry:n toimistolta, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku / puh. 044 5367 741 / sp. info@vanhustuki.fi.
30 ilmoittautunutta haastatellaan syyskuun 15. päivään mennessä.
Raatiin valituille ilmoitetaan viimeistään 20.9.2017.

KUTSU
Ikäihmisten kansalaisraadin julkilausuman
luovutustilaisuus
Perjantai 29.9.2017 kello 12.00-13.30
Turun Kaupunginkirjaston Studio (Linnankatu 2, Turku)

Julkilausuman ovat laatineet 70-vuotta täyttäneet turkulaiset yhdistyksemme järjestämään kansalaisraadissa.
Lausumassa ehdotetaan ratkaisuja vanhuksia huolestuttaviin asioihin liittyen yksinäisyyteen, palveluihin ja asumiseen.
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell vastaanottaa julkilausuman.
Olemme kutsuneet myös muita päättäjiä tilaisuuteen.

Tervetuloa kuulemaan ikäihmisten ehdotuksia!
Turun Seudun Vanhustuki ry
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Tunnista eteisvärinä ajoissa
Eteisvärinä on tavallisin sydämen pitkäkestoinen rytmihäiriö. Vaiva on harvinainen alle 60vuotiailla, mutta sitä vanhemmilla selvästi yleistynyt. Suomessa on arviolta noin 135 000 eteisvärinäpotilasta. Eteisvärinässä sydämen eteiset
eivät supistele tehokkaasti, vaan ikään kuin värisevät. Kun veri ei liiku eteisissä kuten pitää, niihin voi muodostua verihyytymiä, jotka saattavat
lähteä sydämestä liikkeelle aivoja kohti ja aiheuttaa verisuonitukkeuman ja aivoinfarktin.

kailulla voidaan havaita
mahdollinen epäsäännöllinen pulssi, mikä voi olla
merkki eteisvärinästä.

Pulssin tunnustelu
Ole rauhallisesti paikallasi. Kokeile, mistä
pulssisi tuntuu helpoimmin. Hyvä tunnustelupaikka on ranteessa peukalon puolella. Jotkut
tuntevat sykkeen paremmin kyynärtaipeesta
tai kaulalta. Paina kevyesti yhdellä tai useamEteisvärinän toteaminen ja hoito
malla sormella tunnustelukohtaa niin, että
Epäsäännöllisen rytmin voi aistia sydämentyky- pulssi tuntuu. Tarkkaile ensin, tulevatko sytyksenä, mutta kaikilla tällaisia tuntemuksia ei
käykset säännöllisesti vai epäsäännöllisesole, toisaalta kaikki tykytyksen tunne ei johdu
ti. Voit huomata rytmin esim. laskemalla syeteisvärinästä. Eteisvärinä heikentää sydämen kettä ääneen. Laske seuraavaksi pulssin tipumppaustehoa, jolloin ihminen hengästyy ja
heys. Laske pulssin sykäykset puolen minuuväsyy liikkuessaan aikaisempaa herkemmin.
tin ajan ja kerro saamasi tulos kahdella. Näin
Eteisvärinä todetaan usein sattumalta. Valitetta- lasket, kuinka monta kertaa sydämesi lyö mivasti myös vakava komplikaatio, kuten aivoinnuutissa. Normaali lepopulssi on noin 50–110
farkti, voi olla ensimmäinen tunnistettu oire.
lyöntiä minuutissa, mutta pienet poikkeamat
siitä eivät ole vaarallisia. Pulssia nopeuttavat
Eteisvärinän taustalla on usein sydänsairaus.
muun muassa liikunta, stressi, kipu, kahvin
Tavallisin on kohonnut verenpaine, joka pitkäai- juonti, valvominen, tupakointi ja syöminen.
kaisena on kuormittanut sydäntä. Muita ovat
läppäviat, sydänlihassairaudet ja sepelvaltimo- Tee pulssin tunnustelusta tapa. Tunnustele
tauti. Eteisvärinä voi ilmetä myös itsenäisenä,
pulssiasi joka päivä aamuin illoin ja merkitse
ilman taustalla olevaa muuta sydänvikaa. Itse- lukemat esimerkiksi taulukkoon. Jatka mittausnäisen eteisvärinän määritelmään liitetään
ta, vaikka pulssi olisi pitkään säännöllinen. Ota
yleensä myös alle 60 vuoden ikä.
yhteys hoitajaan tai lääkäriin, jos 1) aiemmin
säännöllinen pulssi on toistetussakin mittaukSydänsairaus tai kohonnut verenpaine hoidesessa epäsäännöllinen, 2) pulssi on niin tiheä tai
taan yleisten periaatteiden mukaan. Aina on
epäsäännöllinen, että et saa sykkeestäsi selvää,
otettava kanta veren hyytymistä estävän hoidon 3) lepopulssi on selvästi nopeutunut tai hidastutarpeeseen (antikoagulaatiohoito), tarvitaan
nut alle 50 lyöntiin minuutissa ilman mitään syyyksilöllistä riskinarviota. Hoito toteutetaan huo- tä. Pulssin nopeutumisen syynä voivat olla esilellisesti ja pitkäaikaisesti. Eteisvärinän pitkäai- merkiksi kuumeinen flunssa, liikunta tai lääkitys.
kaishoidossa on kaksi päälinjaa: rytminhallinta
ja sykkeenhallinta. Rytminhallinnassa pyritään Jos epäsäännöllinen, hidas tai nopea pulssi aipalauttamaan normaali sinusrytmi ja pitämään heuttaa äkillisen huonovointisuuden, hakeudu
sitä yllä. Sykkeenhallinnassa eteisvärinä jää py- heti lääkäripäivystykseen tai soita hätänumesyväksi, ja sydämen rytmi säädetään mahdolli- roon 112. Turhia käyntejä ei ole.
simman tarkoituksenmukaiseksi.
Teksti: Nanette Huovinen
Sydänkäyrä (EKG) osoittaa eteisvärinän silloin
Toiminnanjohtaja
kun se on käynnissä. Säännöllisellä pulssin tarkVarsinais-Suomen Sydänpiiri ry
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Studia Generalia:
Kelan eri palvelukanavat ja verkkoasiointi
Kelan palveluneuvoja
Laura Uusitupa piti mielenkiintoisen luennon
Studia Generaliasarjassa 14.3.2017. Kela
tarjoaa monipuolisia
palvelutapoja asiakkaiden erilaisiin tilanteisiin.
Asiakas voi itse valita
palvelukanavan, joita
ovat mm. verkkopalvelu,
puhelinpalvelu, toimistopalvelu, yhteispalvelu
ja posti. Niitä ovat myös ajanvarauspalvelu,
etäasiointi, mobiilipalvelu, suullinen asiointi,
sosiaalinen media, etätulkkaus ja Oma Kanta.
Kela toivoo, että käytetään ajanvarauspalvelua,
jos käsiteltäviä asioita on paljon. Etätulkkauspalvelu on olemassa sitä varten, jos ei ole yhteistä kieltä. Tässä palvelussa soitetaan tulkille.

liitteistä. Liitteitä voi lisätä hakemukseen myös
jälkikäteen. Puhelimella otettu kuva kelpaa
liitteeksi. Verkkopalvelu on avoinna 24h/vrk.
Myös toimistossa opastetaan verkkopalveluun.
Puhelinpalveluaikoja on joka arkipäivälle eli sen
saa nopeammin kuin toimistoajan. Ajanvarauspalvelua suositellaan erityisesti silloin, kun tilanteen hoitamiseen tarvitaan laajempaa osaamista ja enemmän aikaa. Myös eläkeasioiden käsittelyyn suositellaan ajanvarauspalvelua.
Ajanvarauksen voi tehdä verkossa kela.fi sivujen kautta tai puhelimitse. Myös Kelan palveluneuvoja tai etuuskäsittelijä voi ehdottaa
asiakkaalle ajan varaamista. Aika Kelaan kannattaa varata mm. kun asiakkaan elämäntilanne
vaatii ohjausta ja neuvontaa, asiakas tarvitsee
erityistä tukea asiointiin, elämäntilanteessa tapahtuu isompi muutos (työttömyys, perhe kasvaa, sairastuminen jne.) tai kun asiakas tarvitsee tulkin.

Eri kunnissa on yhteispalvelupisteitä, jonne voi
jättää Kelaan tulevia hakemuksia. Oma Kanta on
Kelan pitämä palvelu. Tallennettuja tietoja voi
nähdä asiakas, apteekki ja terveydenhuollon
henkilökunta. Kelalla ei ole oikeutta nähdä
Oma Kanta -palvelua. Verkkopalvelusta puhutaan tällä hetkellä paljon. Kelan verkkopalvelu
asiakkaille on nimeltään asiointipalvelu. Asiointipalvelun kautta asiakas voi tehdä mm. etuushakemuksia ja ilmoittaa muutoksista sekä lähettää ja vastaanottaa viestejä suojatusti sekä
toimittaa liitteitä. Palvelussa voi katsoa omat
etuustiedot. Etuustiedoissa näkyy mm. onko
hakemus ratkaistu ja onko etuus myönnetty sekä Kelan lähettämät päätökset ja kirjeet. Kummatkin palvelut toimivat verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Puhelinajanvarauksen hyviä puolia ovat mm. se,
että aikoja on saatavilla nopeasti, Kelan palveluneuvojalla on mahdollisuus perehtyä ajanvarausasiakkaan tilanteeseen jo etukäteen, asiointi hoituu puhelimitse asiakkaan valitsemassa
paikassa kuten kotona ja toimintatapa ei maksa,
koska Kelasta soitetaan asiakkaalle.

Kelan toimistoon voi aina tulla, mutta moni asia
sujuu helpommin esim. verkon kautta. Kelan
julkaisuja ei enää lähetetä kotiin, vaan ne löytyvät verkosta. Kelassa ei myöskään enää ole
yleistä sähköpostia tietosuojan vuoksi. Kelan
etusivulla on asiakaspalvelun laatikko, josta löytyy toimistot yms. Kela hoitaa asiat myös ruotsin kielellä. Tietoa Kelasta -linkistä löytyy mm.
Miksi sitten kannattaa asioida verkossa? Verjulkaisut, esitteet, Elämässä -lehti ja Sosiaalivakossa asiakkaan hakemuksen käsittely on nope- kuutuslehti.
ampaa. Hakemuksessa on valmiiksi osa tiedoista, joten asiakkaan ei tarvitse täyttää kaikkia
kohtia. Palvelu opastaa hakemuksen täytössä.
Teksti ja kuva: Johanna Rasi
Asiakas saa lopuksi yhteenvedon tarvittavista
Tiedotusryhmän jäsen
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Kotini on linnani?
Päätös muuttaa pitkäaikaisesta kodista, ehkä
itse rakennetusta, on useimmille raskas. Tyypillisesti muuttopäätöksen esteenä tai hidasteena
on omasta rakkaasta kodista luopumisen vaikeus. Myös muuton suunnittelu ja toteutus
mielletään hankalaksi. Vanhasta kodista luopuminen ja uuden löytäminen onkin prosessi, joka
on hyvä suunnitella rauhassa.

sessiin sisältyy paljon mietittäviä asioita. Ensimmäisessä tapaamisessa välittäjän kanssa yleensä kartoitetaan asiakkaan nykytilanne sekä toiveet ja tarpeet uuteen kotiin liittyen. Tältä pohjalta tehdään suunnitelma kodinvaihdosta. Itse
kodin myynti voidaan aloittaa myöhemmin, asiakkaan oman toiveen mukaisesti. Välittäjän voi
kutsua käynnille, vaikkei myyntipäätöstä vielä
tekisikään. Yhdessä keskustellen prosessi usein
kuitenkin selkiytyy ja päätöksenteko helpottuu.

Kodinvaihdon suunnittelu olisi hyvä aloittaa,
kun huomaa että nykyinen koti ei enää vastaa
nykytarpeita tai rajoittaa elämistä. Siis silloin,
kun asuminen nykyisessä kodissa on tullut hankalaksi, jopa taakaksi. Monesti asutaan omakotitalossa eikä talon ja pihan kunnossapito omin
voimin enää onnistu. Tässä vaiheessa lapset,
naapurit ja sukulaiset ovat aktiivisesti mukana
tukemassa arjen askareissa. Usein kodissa on
huoneita, joita ei käytetä tai rappusia, joita ei
jaksa omin voimin kulkea.

Kodinvaihto on monille
haikea prosessi, mutta
muutto helppohoitoisempaan ja esteettömään asuntoon tuo
usein uutta sisältöä elämään.

Janne Salminen,
laillistettu kiinteistönväKiinteistönvälittäjään voi olla yhteydessä jo pal- littäjä
jon ennen varsinaista kodin myyntiä, sillä pro-

Omakotitalosta rivitaloon keskustaan
titalossa paljon. Muuttopäätös syntyi lopulta
nopeasti, kun muuan tuttu oli myymässä rivitalo
-osakettaan Halikon keskustassa. Asia järjestyi
siten helposti, eikä muutossa mikään seikka jäänyt Tellervon mukaan harmittamaan.
86-vuotias Tellervo Lehti ehti asua maaseudulla
koko ikänsä ennen kuin muutti rivitaloon lähemmäs palveluita. Hän muutti halikkolaisesta
maatalosta omakotitaloon vuonna 1988 miehensä kuoltua. Uusi koti oli vähän matkan
päässä ja jälkipolvi sai jatkaa maatilaa. Omakotitalossa Tellervo ehti asua 22 vuotta, kunnes
muutti nykyiseen rivitalokotiinsa vuonna 2010.

Asumismuodon muutokseen omakotitalosta
rivitaloon liittyi toki isompia ja pienempiä muutoksia, erityisesti kun on koko ikänsä asunut
maalla. Oma vapaus oli ennen suurempaa, sillä
nyt isommat päätökset tehdään yhdessä naapurien kanssa. Tellervo on kuitenkin jo sopeutunut
uuteen asumiseensa, ja aika on mennyt nopeasti. On mukavaa, kun palvelut ja muut mukavuudet ovat lähempänä.

Päätös muuttaa omakotitalosta rivitaloon syntyi
käytännöllisistä syistä: vaikka Tellervon itsensä
kunto oli ja on edelleen hyvä, aikaa ja vaivaa
vaativia puutarha- ja muita ulkotöitä oli omako-

Teksti: Henri Koskinen
Kuva: Pixabay
9

Päiväni omaishoitajana
Minusta tuli puolisoni omaishoitaja 15 vuotta sitten. Tuona keväisenä päivänä Reijo soitti työmatkaltaan, että lähtee ajelemaan kotiin päin. Puolen tunnin kuluttua soitti poliisi ja kertoi, että MediHeli vie mieheni TYKS:iin ja romuttunut auto hinataan korjaamolle. Reijo makasi useita viikkoja
sairaalassa tajuttomana, vasen puoli kehosta halvaantuneena ja oikealla useita murtumia varpaista korvaan asti. Elonmerkkeinä lähinnä epilepsiakohtaukset.
Kotihoitoon Reijo tuli pitkän sairaalajakson jälkeen mukanaan arsenaali apuvälineitä ja kirjallisia
hoito-ohjeita. Olin myynyt rintamiestalomme ja yrityksemme, muuttanut sekä täyttänyt useita
hakemuksia. Minusta tuli 55 vuotiaana merkonomin koulutuksella sosiaalityöntekijä, lähihoitaja,
apuvälineteknikko, kuntouttaja, lääketyöntekijä,.. Ajan saatossa olen pätevöitynyt myös omaishoitoon liittyvien lakipykälien ja tukihakemusviidakon asiantuntijaksi.
Nyt, kun Reijo on jo yli 70-vuotias, olen intervallijaksoja lukuun ottamatta 24/7 -hoitaja. Intervallit
ovat ehdottomia ihan jo fyysisen jaksamiseni kannalta. Pesen, puen, jaan lääkkeet, ruokin, ulkoilutan ja kuntoutan miestäni rutiinilla. Myös viriketoiminta on vastuullani, sillä ammattilaisten järjestämään päivätoimintaan hän on liian hoidettava, Reijo kun on pyörätuolissa ja vessassakin
avustettava.
Jaksan, koska on ”pakko”. Yli 50 vuoden yhteiselon jälkeen en edes tiedä, mitä tekisin yksin jäädessä. Olen tärkeä ja tarpeellinen joka hetki, vaikka kiitos on kortilla ja rahallisesti tiukkaa.
Viikoittainen kuntopiiri, paitsi nostaa hien pinnalle ja vetreyttää kipeitä hartioita, on tuulahdus
ihmisten ilmoille. Joskus meillä käy vieraita ja vähän harvemmin meidät kutsutaan kylään. Lapsenlapseni kyllä käyvät ja tuovat vielä kaverinsakin mukanaan. Niistä hetkistä virtaa tarttuu useammaksi päiväksi. Mummutan myös tyttären koiraa, jonka touhut saavat yleensä hyvälle tuulelle.
Surkuttelu ei tilannetta muuta, mutta joskus on päästettävä höyryjä pihalle vähän kovempaan ääneen. Ei se aviopuoliso siitä rikki mene. Ja saan kyllä minäkin kuulla kunniani. Se on inhimillistä.
Ilmojen salliessa lykkään 100 kg lastini ulos ihmettelemään maailman menoa ja huonommilla keleillä käymme ajelulla. Lähteminen tuntuu aina raskaalta, mutta kyllä se on ehdottoman tärkeää
mielenvirkeyden kannalta.
Tv:n katsominen on yhteinen harrastuksemme ja sen lisäksi ”roikun netissä”. Olen paremmin selvillä kaiken maailman asioista kuin palkkatyössä ollessani ja siksi suvun ”google”. Vapaapäivinäni
lähden tuulettumaan; tapaan tuttuja, istun kahvilassa, käyn teatterissa… tai vaan lepään.

En tiedä kuinka kauan voimani riittävät. Kuka meistä
sitä tietää? Otan päivän kerrallaan. Olen huomannut,
että osallistuminen on jaksamisen avainsana. Tiedän
myös, että jokapäiväinen elämäni omaishoitajana on
merkityksellinen.
Mukavaa ja aktiivista syksyä!
Teksti: Hilkka, omaishoitaja
Kuva: Anna Mäkinen
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Seniorina Piilaaksossa, Kaliforniassa
Silicon Valley eli Piilaakso on lempinimi sille San
Franciscon eteläpuoliselle teknologiakeskittymälle, joka kerää älymystöä kaikkialta maailmasta. Alue käsittää parisenkymmentä yhteenkasvanutta kaupunkia, joiden vaihtumisen huomaa – jos huomaa – vain kyltistä kadun yllä. Katujen nimet ja talojen numerointi jatkuvat seuraavaankin kaupunkiin. Seutu on todella laaksoa, itä- ja länsipuolella sitä reunustavat rehevät ”vuoret”. Tyynimeri loiskii läntisten kukkuloiden takana. Seudun etuihin kuuluvat lempeä
ilmasto (vrt. välimerelliseen säähän) ja lähellä
sijaitsevat mahdollisuudet sekä talvi- että kuuman ilmaston harrastuksiin. Asukkaita on yli
kolme miljoonaa.
Piilaaksoon muuttaa jatkuvasti uusia ihmisiä,
tietotaitoisia, tekniikan asiantuntijoita, nuorehkoa, aktiivista väkeä perheineen. Seudulla on
toki myös senioreja; heillä näyttää olevan jatkuva kiire harrastusten ja hyväntekeväisyyteen
liittyvien aktiviteettien parissa. Etnisiä vanhusryhmiä on lukemattomia kuten seudulla on kansallisuuksiakin. Moninaisilla kirkoilla on omat
vakivapaaehtoisensa auttamassa toiminnan ja
rahoituksen järjestelyssä. Kaikenlaisilla terveyttä, oikeaoppista ravintoa ja liikuntaa edistävillä klubeilla on näyttävää mainontaa ja aiheet
tuntuvat olevan todella huomioituja seniorien
keskuudessa. Aktiivisuus on päivän trendi alueen seniorien joukossa, he hoitavat itseään ja
ottavat kantaa asioihin. Yllätyin talvella huomatessani erään exäni yli 80-vuotiaan sukulaisen
pitävän palopuhetta Facebookissa ennen presidentinvaaleja. Melkoinen täti!

Yhteiskunta myös näyttää pitävän huolta senioriensa liikkuvuudesta: mm. kansallispuistojen parkkimaksuihin saa mukavan alennuksen
jos autossa on yksikin seniori. Kävelyosuuksilla
kerrotaan etukäteen onko patikkamatka kovinkin vaikea. Samoin museoihin pääsee alennuksella.

hämmästyin kassatytön pyytäessä anteeksi kysyessään olenko täyttänyt 65. Ja selitti että saisin 20 prosentin alennuksen. Joissakin kaupoissa tämä on jatkuvaa, monessa taas pidetään
kuukausittain seniorien alepäivää. Yllätyin ollessamme ravintolassa poikani perheen kanssa 70vuotissynttärini huitteilla. Kysyivät olisiko kyseessä minua koskeva juhla ja sitten tuli maljat,
parin tarjoilijan esittämä onnittelulaulu sekä
erikoisjälkiruoka.
Kuvassa yksi
monista paikallisista seniorien
asioita käsittevistä ilmaislehdistä.

Monilla työn perässä alueelle muuttaneilla lähisuku jää kauas, lastenlapset kaipaavat isovanhempiaan läheisemmin kuin nykytekniikan keinoin. Itse pääsin kokemaan tämän mummon-/
papankaipuun kun omat pojanpoikani vielä olivat päiväkodissa. Aina kun sana kulki että
”Gräni” on täällä, luokseni ryntäsi joukko erivärisiä, -näköisiä ja -kielisiä lapsia ja syli tupaten
täyttyi hetkessä. Kaipasin lisäkorvia kuuntelemaan kaikkia tärkeitä kertomuksia niin monista
eri suista. Hienoa on, että lasten välittömyys ja
välittämättömyys kanssaihmisten eroista ovat
Piilaaksossa myös aikuisten ominaisuuksia. Siellä yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus ovat todellisia, eivät pelkkää suvaitsevaisuutta.

Ostaessani eräästä tunnetusta kauppaketjusta
muutaman mielenkiintoisen vaatekappaleen,

Teksti ja kuva: Päivi Eskola
Tiedotusryhmän jäsen
11

Seniorina Ruisrockissa
Tänäkin vuonna 7.9.7. järjestettävä koko kansan suosikkifestivaali Ruisrock ilahdutti yli 70vuotiaita musiikin ystäviä ilmaisilla lipuilla. Jo kesän alussa kiiri korviimme tieto että tänä vuonna
piti valita minä mahdollisista festaripäivistä haluaa tulla paikalle  rannekkeeseen kuului myös
ilmainen vesibussikuljetus Ruissalon rantaan. Millainen sää, keitä on esiintymässä, saadaanko ystävien kanssa sovittua meno samana päivänä yms. pohdituttivat. Maksavaiset liput, 105 000 kpl 35 000/päivä, loppuivat jo kesäkuun puolessa välissä, senioreja mukaan pääsi 1000 kpl - 333/
päivä. Työntekijöitä ja vapaaehtoisia oli 3000. Aikamoinen ihmisjoukko!
Lippujono oli pitkä, kuten kuvasta näkyy. Seniorilippua jonotettiin koko torin Aurakadun puoleisen laidan pituudelta. Vaan ei meikäikäisillä jonotus käy
rasittavaksi kun ympärillä on samantyyppisiä, kaikesta kiinnostuneita, huumorimielisiä ja nuoruuden
paineet taakseen jättäneitä kansalaisia. Toinen,
huomattavasti lyhyempi jono muodostui sitten itse
festivaalille jonotettaessa vesibussin pysäkillä, tämä
kuljetus oli tarkoitettu vain senioreille ja VIPlippulaisille.
Järjestysmiehet päästivät joitakin meistä senioreista pyörätuoleja ja rollaattoreja varten
rakennetuille katsojakorokkeille istumaan. Hyvin
huomaavaista oli antaa meille korvatulpat - niitä
tarvittiin. Sieltä ylhäältä katsellessa oli vaikeaa
löytää muita senioreja, olihan meitä vain alle 1%
festivaalikansasta. Pois lähdettäessä taas vesibussissa ei muita ollutkaan kuin meikäläisiä,
nuoret VIPit jäivät bailaamaan illaksi.
Syitä lähteä mukaan oli monenlaisia, jotkut olivat jo aiempina vuosina olleet mukana, "edullinen
hinta" ja kätevä pääsy alueelle vaikuttivat, kampaaja oli suositellut, lastenlapset houkuttelivat,
uteliaisuus nuorten musiikkia kohtaan ja festaritunnelman kokeminen veti mukaan. Ja itsekin olin
siellä jo kolmatta kertaa - viime vuonna tosin kokemassa festarin ensiapuaseman kautta. Ensi
vuonna ajattelin tulla avustajan ominaisuudessa - se tuntuu kiinnostavalta. Enemmän kuin musiikki korvatulppien läpi kiinnosti
nuorten iloinen käyttäytyminen,
heidän tanssinsa ja festaririemunsa - melkein saivat sen
tarttumaan meihinkin.
Ensi vuoteen, menkäämme taas
nautiskelemaan nuorten maailmaan!
Teksti ja kuvat: Päivi Eskola
Tiedotusryhmän jäsen
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Kevätkarkelot Puolalan koulun oppilaiden kanssa
Saimme 29.5. viettää iltapäivää yhdessä Puolalan koulun oppilaiden kanssa Ruusukorttelissa.
Tilaisuus alkoi Teijo Pöyhösen säestämillä yhteislauluilla ja sitten oppilaat esittivät kevätjuhlalaulujaan. Todella taidokkaat oppilaat saivat
yleisöltä raikuvat aplodit.
Musiikin jälkeen oli vuorossa visailua; ratkottavana oli nuorison ja ikäihmisten sanojen merkityksiä. Ohessa sinullekin muutama tehtävä ratkottavaksi.
A) Kuka olet, jos olet jonkun bae?
Oppilaat olivat todella mielissään, kun pääsisivät 1. Olet hänen vauvansa.
2. Olet hänen rakkaansa.
keskustelemaan vanhemman väen kanssa—ja
3. Olet hänen inhokkinsa.
palautteen mukaan tunne oli molemminpuolinen.
Kuvat: Päivi Eskola B) Miltä näytät, jos joku sanoo sinun olevan
mintissä?
1. Sinulla on päälläsi jotain mintunväristä
2. Todella, todella hyvältä
3. Ihan normaalilta
C) Mikä on halatti?
1. Kaapu tai viitta
2. Ehtoollispikari
3. Ruokalaji lähi-idästä
Vastaukset sivun alareunassa.

Elämänviisaus
Jos voin estää yhtä sydäntä särkymästä, en elä turhaan.
Jos helpotan yhden ihmiselämän tuskaa tai lievitän yhtä kipua
tai autan pyörtyneen punarinnan takaisin pesäänsä, en elä turhaan.
Emily Dickinson
Anna-Liisa Raunio
Tiedotusryhmän jäsen
Vastaukset sanavisaan: A=2 (Lyhenne sanoista "before anyone else"); B=2;
C=2 (Kauhtana, kaapu, viitta – isosta kankaasta tehty vaate).
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TUKIYSTÄVÄTOIMINTA
Juttukaveri puhelinystävästä
Uutena ystävätoiminnan muotona on jo jonkin
aikaa toiminut puhelinystävyys. Siinä vapaaehtoinen ystävä soittaa säännöllisin väliajoin juttukaveria kaipaavalle vanhukselle. Kasvokkain ei
siis välttämättä tavata ollenkaan. Toimiston
työntekijä käy ensin jututtamassa ystävää kaipaavaa vanhusta hänen kotonaan ja tapaamisen jälkeen etsitään sopiva puhelinystävä hänelle.
Eeva Kainulainen sai puhelinystävän vuoden
2015 loppupuolella. Vaikka hän on edelleen
hyväkuntoinen ja aktiivinen osallistuja erilaisissa vanhusten riennoissa, läheisen lapsuusiän
ystävän kuolema sai hänet kaipaamaan myös
toisenlaista juttuseuraa. Tämän ystävän kanssa
oli viime vuosina puhuttu puhelimessa viikoittain ja nyt tuntui oudolta, kun ei ollut enää
sellaista yhteyttä. Eeva kaipasi jotain uutta.

an henkilökohtaisia asioita emme ota puheenaiheiksi ja hienovaraisiakin pyrimme olemaan.
Vaikka tämä puhelinystävyys on kerrassaan
mainio juttu, onhan se selvää, että tuttujahan
tässä lähinnä ollaan. Mutta ihan hyvä näin.”
Puhelun lopussa Eeva ja ystävä sopivat jo etukäteen seuraavan soiton ajankohdan. Väliä pidetään yleensä pari viikkoa, mutta joskus soitellaan useamminkin.
Eeva on hyvin tyytyväinen, kun uskaltautui tällaiseen uuteen seurustelumuotoon. Puhelun
jälkeen on aina jotenkin kevyempi olo, kun on
saanut purkaa sydäntään.

”Eivät ne puhelut useinkaan niin vakavia ole,
yhdessä nauretaan ja hassutellaankin. Jotenkin
on helpompaa puhua puhelimessa kuin kasvotusten, eikä tarvitse lähteä minnekään. Eeva
”Ihan alusta asti meillä on hyvin tämä jutustelu suosittelee kaikille rohkeasti tarttumaan tällaitoiminut. Tuntuu siltä, ettei jutuille tahdo tulla seenkin tilaisuuteen. Kaikkea mukavaa ne meilloppua ollenkaan, ihan kellosta täytyy katsoa,
le vanhuksille keksivätkin,” toteaa Eeva vielä
että nyt kai pitäisi jo lopetella. Monista arkipäi- puhelumme päätteeksi.
väisistä asioista yleensä puhutaan. Omasta elämästäni ja läheisistäni tulee puhuttua paljon ja
Teksti: Maarit Rintala
siinä tämä ystäväni osaa minua hyvin kannusTiedotusryhmän jäsen
taa. Onhan minulla viisi lasta ja kymmenen lastenlasta, joten paljon on jutunaihetta heistäkin,” Eeva kertoo.
”Maailman asioista ja politiikasta emme puhu,
eikä vanhojakaan paljon muistella. Keskitymme
lähinnä elämään tässä ja nyt. Tietenkään kauheTukiystävätoiminta on maksutonta ystävätoi-  Tukiystävä käy joka toinen viikko, on juttumintaa yksin asuville yli 70 –vuotiaille vanhuk- kaveri, tukena ulkoilussa ja apuna asioinnissa.
sille. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA.
 Puhelinystävä soittaa sopimuksen mukaisesti 2-4 kertaa kuukaudessa ja juttelee arjen
LISÄTIETOJA Tukiystävätoiminnasta
asioista sekä muistelee menneitä.
puh. 045 613 8839
www.vanhustuki.fi/tukiystavatoiminta.
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TUKIYSTÄVÄTOIMINTA
Vapaaehtoiset kävelykierroksella

Tukiystävätoiminnan vapaaehtoiset kävivät
18.5. kävelykierroksella tutustumassa Turun
matkailupalvelun oppaan Sirpa Saaren johdolla
Aurajoen rannan molempiin puoliin itsenäisyyden eri aikoina.
Kierroksella vapaaehtoiset perehtyivät itsenäisen Suomen ja Turun historiaan.
Kierroksella käytiin myös jokirannassa ihailemassa Vanhustuen
käsityökerhon
koristelemaa
neulegraffitipuuta.

Teksti: Henri
Koskinen
Kuvat: Johanna
Nummila

RYHDY vanhuksen ystäväksi —
osallistu YSTÄVÄN PERUSKURSSILLE!

Ystävän peruskurssi järjestetään syksyllä seuraavasti:

Saat perehdytyksen toimintaan ja tapaat muita 

vapaaehtoisiksi aikovia. Kurssi on maksuton

eikä velvoita toiminnan aloittamiseen.

Ke 23.8. klo 16.3019.30
Ke 20.9. klo 1316
Ke 11.10. klo 912

(Huom! Järjestetään Raisiossa, Hulvelank. 20, 21200 Raisio)
Ke 18.10. klo 16.3019.30
Ke 15.11. klo 1316

Ilmoittaudu kurssille puhelimitse 045 613 8839

tai täyttämällä ilmoittautumislomake nettisi
vuillamme https://www.vanhustuki.fi/
tukiystavatoiminta/haluatko-vapaaehtoiseksiKurssit ovat toimitiloissamme Lounatuulet Yhystavak/.
teisötalo, 2. krs, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku.
15

Oletko kiinnostunut yhdistyksen hallituksessa toimimisesta, mutta et tiedä, miten pääsisit alkuun? Kaipaatko kertausta hallitustyöskentelyn perusteista? Onko sinulla jotain kysyttävää hallitustyöskentelyn saloista?

Hallitustyöskentelyn ABC –koulutus
Ke 13.9.2017 kello 17-20, Lounatuulet yhteisötalo, Pihlaja-Sali, Läntinen Pitkäkatu 33, TURKU
Ilmoittaudu maksuttomaan koulutukseen 6.9. mennessä puh. 044 240 2303, s-posti info@lounatuulet.fi
Yhteistyössä:

Ryhdy Vanhustuen vapaaehtoiseksi
Tule kuulemaan toiminnastamme ja mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena yhdistyksessämme
VAPAAEHTOISTOIMINNAN INFOON yhdistyksen toimistolle maanantai 7.8., 4.9. tai 2.10. kello 1314. Infoon osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista.

Yhdistyksen aktiivisille vapaaehtoisille
Kaikille vapaaehtoisillemme tarkoitettu toiminnallinen iltapäivä tiistaina 31.10. kello 13-15 Lounatuulet yhteisötalon Pihlaja –salissa. Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi (mainitsethan mahdollisesta erityisruokavaliostasi) 24.10. mennessä puh. 044 5367 741.

Ilonpitoa aalloilla kuvia yhdistyksen risteilyltä

Kuvat: Päivi Eskola

Turun Seudun Vanhustuki ry järjesti vapaaehtoisille risteilyn ke 7.6.2017. Risteilyllä
visailtiin ja kisailtiin, syötiin hyvin ja
nautittiin toistemme seurasta.
Kiitos kaikille osallistuneille!
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Niksinurkka: Vinkkejä kesään
ja alkavaan syksyyn
Kukkaruukkujen aluslautasten puhdistus
Lautasiin jää veden kalkista ikäviä rantuja. Helppo nakki: lautaselle hiukan etikkaa ja vettä, voipa
mukaan sujauttaa hiukan tiskiainettakin – itse käytän mäntysaippuanestettä ihan ekologisuuden
nimessä. Sitten vaan odottelemaan tunti, kaksi, vaikkapa yön ylikin. Jos vielä kalkki ei pestessä
lähde, toista käsittely.
Kotikutoinen ”putkireiska”
Kaada avattavaan viemäriin soodaa leipomiseen käytettävää tavallista ja päälle etikkaa. Saat aikaiseksi hienon vaahtonäytöksen ja putki avautuu kummasti. Toista tarpeen vaatiessa, tai oikeastaan anna lapsenlapsen hoitaa koko tämä putkiremontti. He rakastavat sitä ja ovat ylpeitä tuloksesta.
Nahkakengät syyskuntoon
Tarvitset kenkien lisäksi vain pensselin ja öljyä. Oliiviöljy on parasta mutta mikä tahansa ruokaöljy
kelpaa. Yleensä ensimmäinen ”maalaus” imeytyy nopeasti, voit toistaa sen kunnes öljy ei enää
imeydy (alle tunnissa). Vaaleille mokkapintaisille kengille en suosittele – pinta tummuu ja näyttää
rasvaiselta. Öljytyt nahkakengät kestävät ihastuttavasti vettä, hylkivät likaa ja pinta nuortuu kummasti eli kenkien ikäodote kasvaa.
Teksti: Päivi Eskola

Oikeastaan aika on näennäistä, sillä
näemme ajan kulun auringosta, tähdistä,
kuusta, muutoksista luonnossa,
päivän vaihtumisesta yöksi, vanhenemisesta.

Aika kiveäkin kovempaa?
Aika voi olla hetki, jolloin jotain tapahtuu.
Aika voi olla myös ulottuvuus
johonkin toiseen hetkeen.

Ajan voi sanoa olevan kiveä kovempaa,
sillä vain se voi musertaa kiven
ilman työvälineitä.

Aika on olemassaoloa,
joka virtaa vain yhteen suuntaan
– eteenpäin.

Ja kun kivi on murentunut hiekaksi
menneen olemassa olleen ajan kuluessa,
on aika yhä olemassa ja jatkaa
– tulevaisuutena.

Ollut on mennyttä eikä
olleeseen olemassaoloon ole enää paluuta.

Raili Koski

Eli –
jos aikaa ei olisi, ei olisi nykyhetkeä,
ei mennyttä eikä
– tulevaa.
Ajan voi ilmoittaa monilla eri käsitteillä,
kuten: minuutti, tunti, vuosi, sekunnin
tuhannesosa, vuosisata.
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Eira Pekolan muistolle
Eira Pekola alias Siviä Raittiina
on poissa joukostamme.
Niin moni on kaivannut häntä ja hänen älykkäitä
ja hauskasti kerrottuja huomioitaan
maailman menosta.
Kauan ei Eira saanut nauttia eläkepäivistään.
Hän hoiti miehensä Jussin kotona loppuun asti.
Hiljainen elämäntoveri ei puhunut
vuosiin sairastuttuaan.

Taas lähti yksi, ja hyvästelyt jäivät sanomatta.
Elämä ei ole pelkkiä jäähyväisiä.
Se on iloisia jälleennäkemisiä ja kohtaamisia.
 Se on syytä muistaa joka päivä.

Eira Pekola 1946-2017

Jäämme kaipaamaan Eiraa ja
hänen iloista elämänasennettaan.
Kiitokset Vanhustuen puolesta,
Irmeli Rytkönen

ZAKYNTHOKSEN LUMO

Katsettani kehystävät
ojan piennarten loputtomat
luonnonkukkameret,
kanssani lepää oliivipuulehtojen rauha.
Viinitarhojen virheettömät
rivistöt pensaita ovat valmiita
kantamaan runsasta, mehevää satoa
jumalten juomaa
jumalten maljoihin.

Vihreät silmäni ovat nyt
Välimeren siniset.
Fetan suolaisuus jäi huulilleni,
iholleni kevyt auringon paahteisuus.

Teksti ja kuva: Anna-Liisa Raunio
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Ristikko

Ristikon ratkaisu sivulla 20.
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Kesätyöntekijän terveiset
Kun näin Facebookissa Osuuspankin ilmoituksen mahdollisista kesätyöpaikoista, päätin kokeilla onneani ja lähettää hakemuksen Turun Seudun Vanhustukeen. 110:n hakijan joukosta minut ja kaksi muuta valittiin haastatteluun, ja pian sainkin kuulla valinnan osuneen minuun.
Ensimmäisen työpäivän kunniaksi heti työpaikalle astuessani pääsin kokoamaan pöytää. Haastavat työtehtävät jatkuivat kun pääsin taittamaan papereita, jotka olivat yhdistyksen kesäajan kalentereja. Päivä päättyi luennon kuuntelemiseen. Mieleenpainuvin ja varmasti vielä pitkään muistoissani pysyvä kokemus oli vapaaehtoisten virkistäytymisristeily. Liikkeelle lähdettiin aamuvarhain ja illalla palattiin satamaan, väsyneinä mutta varsin iloisina. Kokemusta olen saanut myös erinäisistä vanhuksille järjestetyistä tapahtumista .
Olen viihtynyt erittäin hyvin ja työkaverini ovat olleet erittäin mukavia ja ottaneet minut vastaan
loistavasti. Yhdistyksessä vallitsee erittäin rento ja leppoisa ilmapiiri, mutta silti töitä paiskitaan
olan takaa!
Suosittelen tällaista kokemusta ehdottomasti kaikille nuorille!
- Janne Saramola, kesätyöntekijä

Käsityökerhomme lahjoitti keväällä
mm. syöpäosastoille
sytomyssyjä

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

Kaikille avointa ja maksutonta toimintaa ovat:

Yhdistyksen toimistolla toimivat ryhmät

Annelin tuolijumppa Ruusukorttelissa

Viihdetilaisuutemme Ruusukorttelissa

Luennot (mm. Studia Generalia senioreille)
Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on

Laulu- ja konserttitilaisuutemme
poliittisesti sitoutumatonta. Kotipaikkamme on 
Tukiystävätoimintamme; Stea:n tukema
Turku ja toiminta-alueemme Turun seutu.
Tukiystävätoiminta välittää tuki– ja puhelinystäviä kotona asuvien, yli 70Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henvuotiaiden yksinäisten seuraksi.
kilö tai yhteisö, joka toimii yhdistyksen toiminta Tutustuthan tapahtumakalenteriimme!
-ajatuksen ja tarkoitusperien hyväksi.
Jäsenenä voit ryhtyä ryhmänohjaajaksi tai tulla
Voit hakea jäsenyyttä:
mukaan työryhmiimme, joita ovat:

Täyttämällä alla olevan jäsenhakemuslo- 
Edunvalvontatyöryhmä
makkeen. Leikkaa se irti ja postita tai tuo 
Ohjelmatyöryhmä
toimistollemme

Tiedotusryhmä

tai soita numeroon 044 536 7741

Syke-ryhmä.

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

tai sähköpostilla info@vanhustuki.fi. Kir- 
Vanhustuen Viesti -lehden kotiisi
joita viestiin jäsenlomakkeessa pyydetyt 
Alennusta yhdistyksen matkoista ja retkistiedot.
tä sekä varainkeruutilaisuuksista

Jäsenetuja yhteistyökumppaneiltamme
Jäsenyys on kannanotto vanhusten puolesta. 
Äänioikeuden yhdistyksen sääntömääräiTERVETULOA MUKAAN !
sissä kokouksissa (henkilöjäsenet).

Turun Seudun Vanhustuki ry

Jäsenhakemus

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

varsinaiseksi jäseneksi (15 €/vuosi)
kannatusjäseneksi (50 €/vuosi)

Etunimet

Sukunimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Syntymävuosi

Hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n toiminnan tavoitteet
Päivämäärä
Jäsenmaksu

Allekirjoitus
maksettu

Minua kiinnostaa vapaaehtoistoiminta
laskutetaan

Lomakkeen vastaanottaja
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JÄSENEDUT VUONNA 2017
Edut koskevat yhdistyksen jäseniä ja
edellyttävät mainintaa jäseneduista sekä jäsenkortin esittämistä.
ASIANAJOTOIMISTO LINDELL OY
Brahenkatu 9 A 9, Turku. Puh. 02-251 1004.
Esittämällä jäsenkortin testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen laatiminen -15 %.
www.asianajotoimistolindell.fi

KAUNEUSHOITOLA TIINA HEMANUS
Yliopistonkatu 31 4.krs,Turku. Puh.02-2502569.
-10% alennus kaikista hoidoista.
Hinnasto osoitteessa
www.kauneushoitolatiinahemanus.fi

ATK-APU SP-SYSTEMS OY
Juhana Herttuan Puistokatu 3, Turku. puh: 0405123906. www.atk-apu.fi. Tietokoneen huoltotyöt, mikrotuki, opetus ja kotikäynnit -15%. Tietokoneet ja tabletit -10% normaalihinnoista.

KUURAPALVELUT OY
Jäsenetuna kotisiivousta -10% alennuksella
vuonna 2017. Puh. 010 279 4030.

CARIBIA-SOKOS HOTELS
Kylpylän käyttö ma – to 7€ / hlö, pe – su 13€ /
hlö. Kylpylähinta ei ole voimassa koulujen lomaaikoina (vko 1, 8, 42 ja 52) ja arkipyhinä. Muina
aikoina ovat voimassa hinnaston mukaiset hinnat. Kuntosali ja vesijumppa 37€ / 10 kerran
kortti (uudesta sarjakortista 8€ korttimaksu)
Edut edellyttävät mainintaa jäseneduista sekä
jäsenkortin esittämistä kylpylän vastaanotossa.
hotelsales.caribia@holidayclub.fi, puh. 030 687
4000.

KÄSITYÖ-KAISA KY
Hämeenkatu 3 A, Turku. Puh 02-2333937.
Avoinna ma-pe klo 9-17. Kaikista tuotteista
alennusta 10 %.
PARTURI-KAMPAAMO SALON INKERI SAVOLA
Kaskenkatu 11, Turku. Puh. 02 2500918.
www.saloninkerisavola.fi
Ammattitaitoinen parturi-kampaamo Kaskenkadun ja Sirkkalankadun kulmassa. Kaikista kampaamo- ja parturitöistä -10 %.

RESPECTA OY
Joukahaisenkatu 6, Turku (Neo-sairaalan aulasHANSATORIN APTEEKKI
sa). Myymälä avoinna ark. 8-17. Puh. 040 3488
Nyt Hansa-korttelissa! Turun Seudun Vanhustu- 579. asiakaspalvelu.turku@respecta.fi. http://
ki ry:n jäsenet saavat -10% vapaankaupan
www.respecta.fi/. Jäsenetu -10 % myymälän
tuotteista Hansatorin apteekissa. Tämän lisäksi: valmistuotteista.
Liittymällä Hyvän Mielen Apteekkien kantaasiakkaaksi saa Hansatorin apteekista -4% käsi- RUISSALON KYLPYLÄ
kauppalääkkeistä (ei reseptilääkkeistä).
Allasosaston käyttö 7 €/hlö. http://
www.ruissalospa.fi/
HAUTAUSTOIMISTO PIETÉT
Eerikinkatu 25, Turku, puh 02-2780760 ja Kiina- TURUN HUOLTOEXPERTIT
myllynkatu 5, Turku, puh 02-2780777 ja
Jorma Puttonen Työmiehenkatu 1 A, Turku, puh
Henrikinkatu 2, Naantali, puh 02-4353126. Ar- 02-254 7760. Avoinna arkisin klo 9.00–17.00.
kut ja uurnat –10 %. www.pietet.fi
Korjaamme digiboxit, tv:t sekä muut viihdeelektroniikkalaitteet. Jäsenetuna tarjoamme
JP-VAATE / MARILYN
korjaustyöt, varaosat -15% normaalihinnoista
Humalistonkatu 13, Turku. Normaalihintaisista sekä kotikäynnit –15% normaalihinnoista.
naisten vaatteista 20 % alennus.
http://www.turunhuoltoexpertit.com
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YHDISTYKSEN RYHMÄT

Kaikille avoin ryhmätoiminta elo-lokakuussa
Tervetuloa kaikille avoimiin ja maksuttomiin ryhmiimme.
Yhdistyksen toimistolla kokoontuvissa ryhmissä on kahvitarjoilu
(vapaaehtoinen kahvimaksu).
Tiloihin on esteetön pääsy.
Mm. palvelulinja 3 kulkee Läntistä Pitkäkatua pitkin.
ANNELIN TUOLIJUMPPA
Keskiviikkoisin 6.9.-30.11. kello 13-14 Ruusukorttelin liikuntasalissa.
Tule liikkumaan iloiseen seuraan omien voimiesi mukaan, omalla vastuulla.
BINGO
Kerran kuukaudessa maanantaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (21.8., 18.9., 16.10.).
Peliä ei tarvitse osata etukäteen.
IKIVIREÄT
Parillisten viikkojen torstaisin kello 13-14.30 ajalla
7.9.-30.11.2017 yhdistyksen toimistolla.
Ilmoittaudu vapaamuotoiseen yhdessäolo– ja keskusteluryhmään 31.8. mennessä. Mukaan otetaan noin 10 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmässä keskustellaan
luottamuksellisessa ja mukavassa hengessä kahvikupin
äärellä.
Ohjaajina toimivat Heikki Suhonen ja Rainer Grönlund.
KÄSITYÖKERHO
30.8. alkaen parittomien viikkojen keskiviikko kello 13-15 yhdistyksen toimistolla. Ommellaan,
kudotaan ja askarrellaan yhdistyksen materiaaleista lahjoituksiin ja myyntiin yhdistyksen hyväksi.
LEVYRAATI
Vielä elokuun ajan tiistai-iltapäiväsin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla. Joka tiistaina uudet
kappaleet arvioitavana. Tule antamaan pisteesi!
OLONEUVOKSEN OLOHUONE
Parittomien viikkojen maanantai kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla. Tule kuulemaan alustuksia eri aiheista ja keskustelemaan kahvikupin äärelle. Kunkin maanantain aiheet löydät luennoistamme.
PELEJÄ JA PORINAA
Perjantaisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla. Pelataan lautapelejä ja korttia—voit myös
tuoda oman pelisi pelattavaksi.
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Turun Seudun Vanhustuki ry:n kaikille avoimet ja
maksuttomat luennot elo-lokakuussa
ti 8.8. 12-13.30 STUDIA GENERALIA Kirjaston
Studio (Linnakatu 2, Turku)
Jottain tarttis tehrä toimintakykyinen seniori. TULE -tietokeskuksen fysioterapeutti Jenna Walldén
kertoo tuki- ja liikuntaelimistön muutoksista
ikääntyessä ja antaa
vinkkejä omasta toiminta- ja liikkumiskyvystä huolehtimiseen. Yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa.
ma 14.8. 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLOHUONE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäkatu 33)
Syksyn Senioriristeilyt Mari-Anne Nyman Viking Linelta.

luentosarja Lounatuulet yhteisötalo Pihlajasali
(Länt.Pitkäkatu 33), Yksinäisyys - sitä en päästä
lähelleni, dosentti, eläkeläinen Pirkko Routsalo.
ma 25.9. 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLOHUONE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäkatu 33)
Isovanhemmuus uusperheessä, uusperheneuvoja Kirsi Broström johdattaa keskustelemaa
aiheesta.
ti 26.9. 11-11.45 Ikäihmisten kansalaisraadin
luentosarja Lounatuulet yhteisötalo Pihlajasali
(Länt.Pitkäkatu 33), Vanhusystävälliset palvelut,
toiminnanjohtaja Satu Helin Vanhustyön keskusliitto.

ke 27.9. 11-11.45 Ikäihmisten kansalaisraadin
luentosarja Lounatuulet yhteisötalo Pihlajasali
ma 28.8. 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLOHUO- (Länt.Pitkäkatu 33), Ikääntyvien asuminen,
NE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäkatu 33)
asuntoneuvos Raija Hynynen ympäristöministeMielen hyvinvointi Geronomi, psykoterapeutti riö.
Maarit Krug alustaa keskustelua.
ma 9.10. 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLOHUOma 11.9. 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLOHUO- NE Vanhustuen
NE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäkatu 33)
toimisto
Kotipalveluista kaupungin palveluseteliasiak- (Länt.Pitkäkatu 33)
kaille ja yksityisille asiakkaille, aluepäällikkö
Jalkaterän terveys,
Karoliina Nikitin Stella kotipalveluista.
TtM, fysioterapeutti Terhi Pihlato 14.9. 14-15.30 Hulvelan Helmi (Hulvelankatu janiemi TULE20, Raisio) Aktiivisuus ja toimeliaisuus hyvän
tietokeskus.
ikääntymisen mahdollistajina, VtL Heikki Suhonen luennoi aiheesta. Yhteistyössä Raision
Ti 10.10. 12-13.30 STUDIA GENERALIA Kirjaskaupunki sosiaali- ja terveyspalvelut kanssa.
ton Studio (Linnakatu 2, Turku) , Isovanhemmuus muutoksessa. Uusperheneuvoja ja uusti 19.9. 12-13.30 STUDIA GENERALIA Kirjaston perheisoäiti Marjukka Paajolahti-Halme SuoStudio (Linnakatu 2, Turku) Liian paljon, liian
men Uusperheiden Liitosta puhuu isovanhemvähän - ikääntyvät ravitsemustiedon ristitules- muudesta uusperheissä ja erojen jälkeen. Yhsa. Erikoislääkäri Ismo Räihä kertoo ikääntyteistyössä kaupunginkirjaston kanssa.
neiden ravitsemuksesta nykytiedon valossa.
Yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa.
Yhdistyksen toimistolla ja Lounatuulet Pihlajasalissa luennon yhteydessä on kahvitarjoilu
ma 25.9. 11-11.45 Ikäihmisten kansalaisraadin (vapaaehtoinen kahvimaksu).
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Turun Seudun Vanhustuki ry:n kaikille avoimet ja
maksuttomat luennot elo-lokakuussa
ti 17.10. 13-14.30 Hyvällä sykkeellä kohti talvea, Lounatuulet yhteisötalo Pihlajasali
(Läntinen Pitkäkatu 33, Turku), Tv:stä tuttu kouluttaja Raimo Vakkuri itkettää ja naurattaa.
ma 23.10. 13-14.30 OLONEUVOKSEN OLOHUONE Vanhustuen toimisto (Länt.Pitkäkatu 33)
Kuulo ja kuulon apuvälineistä, Päivi Matti.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Turun Seudun Vanhustuki ry järjestää
Ti 5.9. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11
Turku

ILOINEN ILTAPÄIVÄ Haastateltavana draamakouluttaja, ohjaaja Soili Nurmi. Hupailu Maija Alitalo, Ritva Mäntsälä säestys Timo Heinonen: "Päivölän Helgalla ja Rähälän Hilmalla kuumat aallot". Yhteislaulua säestää Teijo Pöyhönen. Tilaisuuden juontaa Eira Tähtinen. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa.

Ti 12.9.
Varaa paikkasi
Puh. 044 536 7741

RETKI Alpo Jaakolan taiteilijakotiin ja maatalousmuseo Sarkaan,
omakustanteinen lounas. Hinta 20 € jäsenille ja 25 € ei-jäsenille (sis.
bussimatkat sekä pääsymaksut taiteilijakotiin ja Sarkan näyttelyyn).
Lähtö 10.30, paluu 16:30 Ruusukortteli. Ilmoittautuminen on sitova,
kun matka on maksettu 31.8. mennessä.
ILOINEN ILTAPÄIVÄ VANHUSTEN VIIKON MERKEISSÄ Turun Eläkkeensaajat ry:n Laulumiehet, Tanhukerho Katajaiset sekä Meeri ja
tähdet esiintyvät. Tilaisuuden juontaa Ritva Ilmanen. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa.
HYVÄNTEKEVÄISYYSTAPAHTUMA Ohjelmassa mm. Koulukadun
päiväkodin lasten esitys, Puolalan koulun kuoro, yhteislaulua Teijo
Pöyhösen johdolla, sotaveteraanien soppatykki, jne. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusukorttelin ja Auralan Setlementin kanssa.
YHDISTYKSEN VARAINHANKINTA -TILAISUUS Hyvän tuulen konsertti. Turun Rautatiehanuristit esiintyvät. Lippu 10 € jäsen / 12 € eijäsen, sisältää kahvin (jäsenetu vain jäsenkorttia näyttämällä). Arpajaiset. Tilaisuuden juontaa Eira Tähtinen. Lippuja etukäteen yhdistyksen toimistolta ja tilaisuuksista. Ostamalla lipun tuet toimintaamme.
TEATTERIMATKA Kaarinan teatteri Rakkaudella sisaresi. Matkan
hinta on 25 € jäsenille ja ei-jäsenille 30 € (sis. bussikuljetus ja teatterilippu). Lähtö 18.15, paluu noin 21.30 Ruusukortteli. Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 20.9. mennessä.
TANJAN TORIN MUOTINÄYTÖS Naistenvaatteiden erikoisliike Kalannista esittelee asuja arkeen ja juhlaan. Maksuton sisäänpääsy.

Ti 3.10. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11, Turku
To 5.10. kello 14-15.30
Ruusukorttelin puutarha (huonolla säällä salissa)
Puistokatu 11, Turku
Su 8.10. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11, Turku

Ti 24.10.
Varaa paikkasi
Puh. 044 536 7741
Su 29.10. kello 14-15
Lounatuulet Pihlaja Sali
Läntinen Pitkäkatu 33
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Retki Loimaalle tiistaina 12.9.2017
Lähdemme matkaan Ruusukorttelista (Puistokatu 11, Turku, sisäpiha) kello 10:30. Tutustumme
ensin Alpo Jaakolan taiteilijakotiin, hänen tuotantoonsa sekä tiloihin. Sieltä ajamme maatalousmuseo Sarkaan, missä voi ruokailla omakustanteisesti (lounas 10 €). Sakrassa tutustumme museon näyttelyyn ”Yhteistoiminta ja talkootyö”. Palaamme Ruusukortteliin noin kello 16:30.
Matkan hinta on 20 € jäsenille ja 25 € ei-jäsenille
(sis. bussimatkat sekä pääsymaksut taiteilijakotiin ja Sarkan näyttelyyn).
Varaa ensin paikkasi soittamalla puh. 044 536 7741, käymällä toimistollamme tai tilaisuuksissamme. Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu yhdistyksen tilille Liedon SP FI29
4309 2220 1223 25, viestiksi osallistujan nimi ja retki. Matkan voi maksaa myös toimistolla tai
tilaisuuksissamme, maksu 31.8. mennessä.
Matkanjohtajina toimivat Eira Tähtinen ja
Seppo Grönlund puh. 045 1308 208.

Teatterimatka Kaarinan teatteriin
Tiistaina 24.10.2017
Rakkaudella Sisaresi
Näytelmä pohjautuu tositarinaan ja kertoo Venäjän vallankumousta vuonna 1917 paenneista
Thiessin sisaruksista ja heidän perheensä traagisista kohtaloista ja vaiheista Pietarin loistosta
Kaarinan Littoisiin. Liput kello 19 alkavaan näytökseen. Lähdemme matkaan Ruusukorttelista
(Puistokatu 11, Turku) kello 18.15 ja palaamme samaan paikkaan noin 21.30.
Matkan hinta on 25 € jäsenille ja ei-jäsenille 30 € (sis. bussikuljetus ja teatterilippu).
Varaa ensin paikkasi soittamalla puh. 044 536 7741, käymällä Vanhustuen toimistolla tai tilaisuuksissamme. Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 20.9. mennessä
Turun Seudun Vanhustuki ry:n Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi
osallistujan nimi ja teatteri. Matkan voi maksaa myös yhdistyksen toimistolla tai tilaisuuksissa.
Matkanjohtajina toimivat Eira Tähtinen ja Seppo Grönlund puh. 045 1308 208.

AVOIMET OVET 3.10. KELLO 15-18
Tervetuloa tutustumaan yhteisötalon toimijoihin!
Yleisöluennot:
20.9. kello 18-20 Seksuaalisuus ihmisen eri elämänvaiheissa, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja
Sirpa Montonen Apris Plan Oy. Ilmoittaudu 18.9. mennessä.
15.11. kello 18-20 Seis selkäkivuille, TtM, fysioterapeutti Terhi Pihlajaniemi TULE-tietokeskus.
Ilmoittaudu 13.11. mennessä.
Ilmoittautumiset puh. 044 240 2303 tai s-posti info@lounatuulet.fi.
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YHDISTYKSEN HALLITUS JA TYÖRYHMÄT 2017
Hallitus
Immonen-Räihä Pirjo, puheenjohtaja
Kulmala Maarit, I varapuheenjohtaja
Kautonen Mirja
Löppönen Minna
Tähtinen Eira
Varvikko Pirjo
Viikari Laura
Varajäsenet
Grönlund Seppo
Koski Raili, II varapuheenjohtaja
Ohjelmatyöryhmä
Tähtinen Eira, vastaava
Eklöf Elke
Grönlund Seppo
Huttunen Marja
Juvonen Jukka
Karuneva Nina
Lahtivuori Katri
Mikola Olavi
Pöyhönen Teijo
Rytkönen Irmeli
Salomaa Sirkku

Elämän iloa ja ystävän tukea!

Sykeryhmä
Marja Huttunen, vastaava Jäseninä tilaisuuksien vapaaehtoiset ja ryhmien ohjaajat.
Edunvalvontaryhmä
Kulmala Maarit, vastaava
Eloranta Sini
Heino Marina, sihteeri
Immonen-Räihä Pirjo
Järvinen Arja
Karuneva Nina
Laakso Pasi
Löppönen Minna
Rinne Pirjo
Tähtinen Jade
Viikari Laura
Villman Iida
Tiedotusryhmä
Varvikko Pirjo, vastaava
Eskola Päivi
Karuneva Nina
Koskinen Henri
Raitanen Terttu
Rasi Johanna
Raunio Anna-Liisa
Rintala Maarit

HENKILÖKUNTA
Toiminnanjohtaja / tukiystävätoiminnan päällikkö Nina Karuneva
Puh 045 613 8 840, nina.karuneva@vanhustuki.fi
Yhdistystyöntekijä
Marja Huttunen
Yhdistystyöntekijä
Rainer Långstedt
Puh 044 536 7741
info@vanhustuki.fi
Assistentti, Tukiystävätoiminta
Henri Koskinen
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
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Elämän iloa ja ystävän tukea!
Turun Seudun Vanhustuki ry järjestää varainkeruutilaisuuden

Hyvän Tuulen konsertti
Sunnuntai 8.10.2017 kello 14.0015.30
Ruusukortteli (Puistokatu 11, Turku)
Tule nauttimaan Rautatiehanuristien musiikista!
Lippu 10 € jäsen / 12 € ei-jäsen,
sisältää kahvin (jäsenetu vain
jäsenkorttia näyttämällä).
Arpajaiset.
Lippuja etukäteen yhdistyksen
toimistolta ja tilaisuuksista.
Ostamalla lipun tuet toimintaamme.

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

044 536 7741, info@vanhustuki.fi
www.vanhustuki.fi
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