
  

 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, toukokuu 2022  

Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen  

ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin  

uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomina. 

Elämään iloa ja ystävältä tukea 
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Seuraava jäsenlehti ilmestyy elokuussa 2022 
Aiemmat numerot ovat luettavissa kotisivuillamme. 

3 Pääkirjoitus: Arjen hyvinvoitia 

PULMAT: Tiedätkö tämän Turun historiasta? 
4 Suun terveydestä 

5 Bonuksena yhteisö ja turvallisuuden tunne 

6-7 Hyvinvointiteknologiaa ikäihmisille 

8-10 Muistilista eläkkeensaajille sosiaali– ja ter- 

  veysturvan palveluista 

11  Fölikaverit 

  Yksinäisten vertaisryhmät 

12  Tarinani  

13  TNV—Turun Naisvoimistelijat  

14 Kesämuistoja Kakskerran Kulhosta 

15 Lapsuuden muistoja 1930-luvulta 

  Anagrammit 

16 Ristikko  

17 Teatterimatka: Kuin jäitä polttelisi 

18 Kuntoilukummimme Tom 

  Tukea kotiharjoitteluun 

19  Jumppavinkit 

  Ystävätoimintaa yksinäisille 

20  Vapaaehtoiset risteilyllä: MUKAVA MERI 

  MATKA 

21  Yhdistyksen kaikille vapaaehtoisille 

  Avoimia vapaaehtoistehtäviä—tule mukaan! 

22 Luennot ja tietoiskut 

  Kesän ryhmät   

  Sudokut 

23 Tapahtumia toimistolla 

  Vanhustuen kulkijat 

24 Ilmoittaudu maksuttomille kursseille 

  Työntekijöiden yhteystiedot 

25 Ristikon, sudokujen, pulmien ja anagram-

mien ratkaisut 

26 Jäsenedut yhteistyökumppaneilta 

27 Liity jäseneksi—tue toimintaamme 

Vanhustuen viesti on Turun Seudun Vanhustu-
ki ry:n jäsenlehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Lehden saa kotiinsa liittymällä yhdis-
tyksen jäseneksi. 
 
Toimituskunta: Tiedotusryhmä 
Kannen kuvat: Pixabay 
Taitto: Nina Karuneva 
Paino: X-Copy Oy. Painos 700 kpl. 
 
Osoite: Lounatuulet Yhteisötalo,  
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku 
Sähköposti: info@vanhustuki.fi  
Puh. 044 536 7741 
Toimisto on avoinna ma-ke 9-12 ja to 12-15. 
Suljettu viikko 28. 
 
Kotisivut: www.vanhustuki.fi  
Facebook: facebook.com/ Turun-Seudun-
Vanhustuki-ry 
Instagram: Turun Seudun Vanhustuki 
Blogi: https://vanhustuki.wordpress.com/ 
 
Yhdistys on perustettu 17.12.2002  
Turussa. 
 
Jäsenmaksu vuonna 2022 
• 20 €/kalenterivuosi (henkilöjäsen) 
• 50 €/vuosi (yhteisö, yritys).  

Tässä numerossa 
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Pääkirjoitus 

Kevätkokouksen jälkeen kokoonnuimme yhdistyk-
sen toimistolle viettämään jäseniltaa. Kahvittelun 
lomassa keskusteluissa nousi esiin se, kuinka vaikea 
on löytää tietoa erilaisista eläkeläisten etuuksista.  
 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry julkaisee vuo-
sittain koosteen sosiaali– ja terveysturvan palveluis-
ta—julkaisemme sen nyt tässä lehdessä sivuilla 8-
10. Muistilistassa on mm. lueteltuina eri tahot, joilta 
tukia voi anoa ja mitä todistuksia etuuden anomi-
seen tarvitaan. Tutustukaapa, mitä etuuksia eläke-
läisille kuuluu! 
 
Hyvinvointiteknologiasta moni voi saada helpotusta 
arjen askareisiin. Teknologia ei ole pelkästään 

”digiä”, kuten voit todeta koosteestamme huhti-
kuussa järjestämästämme Hyvinvointiteknologia –
tapahtumasta sivuilla 6-7. 
 
Jos autoton arki tuntuu hankalalta, saa Fölikavereil-
ta apua(s. 11). Nämä vapaaehtoiset opastavat mak-
suttomasta julkisen liikenteen pariin.  
 
Oletko jo reissannut vesibussilla? Vanhustuki järjes-
tää kesällä mm. vesibussiretken. Vanhustuen kesän 
tapahtumista kerromme lehden sivuilla 17 ja 22-24. 
Toivottavasti Sinullekin löytyy mielekästä tekemistä! 
 

Nina Karuneva 
toiminnanjohtaja 

1. Meiltä kysytään koronapassia, mutta minkä pas-
sin merimiehet tarvitsivat, jotta pääsivät maihin 
Turussa 1800-luvun alussa? 

2. Entä ketkä lakkoilivat Turussa vuonna 1899? 

3. Montako ihmistä jäi kodittomaksi Turun palossa 
vuonna 1827?  

4. 1800 –luvulla oli tapana ajaa kilpaa kotiin kirkos-
sakäynnin jälkeen, mutta missä pidettiin Suomen 
ensimmäiset viralliset kilpa-ajot?  

5. Miksi Agricolan kasvot ovat eri patsaissa eri näköi-
set?  

6. Mihin Akatemian anatomiatalon näytöksiin myy-
tiin lippuja 1700 –luvulla? 

7. Missä Turussa on ollut ruttohautausmaa?  

8. Missä turkulaiset syntyivät vuoteen 1953 asti? 

9. Minkä nimen Engel antoi vuonna 1828 korttelille, 
missä Vanhustuen toimisto nyt on? 

10. Mistä löytyy talo, jonka seinällä on 
”poliisivahtikonttori” -kyltti? 

Arjen hyvinvointia 

PULMAT: Tiedätkö tämän Turun historiasta? 

Oletko huomannut Turun Tuomikirkon tiilien kaiverruksia?  
Tiilentekijät ovat painaneet omia puumerkkejään merkiksi siitä, kuka tiilirivin on 
muurannut. Näiden kaiverrusten etsiminen voisi olla kivaa tekemistä esimerkiksi 
lasten kanssa. 

Kuva: finna.fi 
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Suun terveydestä 
Maaliskuun Virkeä Vanhuus -luennon aiheena oli 
ikääntyneiden suunterveys. Tästä meille oli luennoi-
massa asiantuntijasuuhygienisti Laura Virtanen Tu-
run kaupungilta. Laura kertoi yleisimmistä suun sai-
rauksista, niiden hoidosta ja ennaltaehkäisystä. 
 
Suunterveydellä on laaja vaikutus hyvinvointiimme, 
sillä se määrittää, mitä me pystymme syömään ja 
kuinka hyvin voimme puhua. Laura muistutti kaikkia, 
että suu on elin, kuten sydänkin. Suunterveydellä on 
siis suuri merkitys yleisterveyteemme ja se vaikuttaa 
näin myös elämänlaatuun. Suunterveydellä on löy-
detty yhteys muun muassa diabetekseen, reumaan 
ja Alzheimeriin sekä äkillisiin sydän- ja aivoinfarktei-
hin. Mikäli tulehdukset ovat pitkään hoitamattomia, 
voivat ne levitä verenkierron kautta elimistöön. 
Suun huono terveydentila on riskitekijä myös teko-
nivelille. Yhä useampi ikääntyy omat hampaat suus-
sa ja proteesien määrä on vähentymässä. Kiinteiden 
kruunujen ja implanttien määrä sen sijaan lisääntyy. 
Tiesitkö, että suomalaisilla on tutkimusten mukaan 
Pohjoismaiden heikoimmat suun omahoitotottu-
mukset? 
 
Luennolla saimme kuulla kahdesta yleisimmästä 
suunsairaudesta. Toinen näistä on ientulehdus, josta 
jokainen meistä kärsii jossain vaiheessa elämää. Ien-
tulehdus saattaa tulla jopa muutaman päivän hei-
kommasta puhdistuksesta. Tulehtunut ien on pu-
noittava, hieman turvonnut ja verta vuotava. Plakki 
kovettuu hammaskiveksi muutamassa vuorokaudes-
sa. Laura ohjeisti, että mikäli tehostettu omahoito ei 
tehoa muutamassa viikossa on syytä hakeutua suu-
hygienistille.  
 
Toinen yleinen suun sairaus on bakteerin aiheutta-
ma karies, joka on itseasiassa maailman yleisin in-
fektiosairaus. Tartunta saadaan yleensä jo vauvana 
ja tämän vuoksi hammaslääkärit suosittelevatkin 
välttämään sylkikontaktia mahdollisimman pitkään. 
Bakteeri itsessään ei aiheuta kariesta vaan se vaatii 
toimiakseen puutteita ravitsemuksessa tai hampai-
den puhdistuksessa. Myös kuiva suu lisää riskiä 
hampaiden reikiintymiseen, sillä syljen tehtävä on 
suojella meidän hampaitamme. 
 
No miten voisimme välttää ientulehduksia tai rei-
kiintymistä? Hampaiden puhdistuksen perusasioita 
ovat hampaiden harjaus aamuin-illoin, fluoriham-
mastahna sekä hammasvälien puhdistus. Laura ker-
toi, että tutkimusten mukaan tehokkain harja on 
sähköhammasharja, kunhan muistaa oikean teknii-

kan eli pestään hampaiden kaikki sivut yksi kerral-
laan eikä edestakaisin harjaamalla. Oikeaan tekniik-
kaan saa neuvoa hammaslääkärikäynnin yhteydes-
sä. Myös pehmeä perusharja on hyvä, mikäli sähkö-
hammasharjaa ei kotoa löydy. Hammastahnaa tulee 
käyttää riittävä määrä, joka on n. 2cm harjauskerta.  
 
Hammasvälien puhdistukseen Laura suositteli ikään-
tyvillä hammasväliharjoja, joita on eri kokoisia. Ra-
vitsemuksessa on tärkeää huomioida säännölliset 
ruokailut. Hampaat kestävät päivässä 6 ruokailua, 
joten mikäli esimerkiksi jano yllättää on hyvä vaihtaa 
maito veteen, joka ei aiheuta happohyökkäystä.  
 
Lisäksi olisi hyvä nauttia ksylitolia 5 g päivässä ehkäi-
semään reikiintymistä sekä helpottamaan mahdol-
lista kuivuuden tunnetta suussa. Ikääntyville pastilli 
voi olla purukumia parempi, sillä se on leukanivelille 
armollisempi. Muista aina tarkistaa, että pakkauk-
sessa lukee ”hammaslääkäriliitto suosittelee”.  
 
Perussuuvesistä Laura kertoi, että niillä itsehoidossa 
ei ole juurikaan merkitystä.  Proteesien puhdistus 
hoituu parhaiten veden ja neutraalin pesuaineen 
kanssa aamuin-illoin ja proteesi on hyvä desinfioida 
kaksi kertaa viikossa.  Suunterveyden ylläpitämiseksi 
myös säännölliset hammaslääkärikäynnit ovat tär-
keitä. Laura ohjeisti, että mikäli edellisestä tarkas-
tuksesta on yli 5 vuotta, olisi nyt hyvä aika tarttua 
puhelimeen ja varata aika vastaanotolle.  
 
Lopuksi vielä ikääntyneiden suun erityispiirteistä. 
Ikääntyessä vastustuskyky heikkenee, jolloin ham-
paiden huolehtimisen tärkeys korostuu. Ikääntyessä 
kuiva suu on yleinen vaiva, joka aiheuttaa polttelua 
ja palan tunnetta kurkussa. Tähän apuna ovat vaah-
toamaton hammastahna, pastillit sekä ruokaöljy, 
jota voi laittaa suun limakalvoille. Sieni-infektio on 
ikääntyneiden yleisin limakalvosairaus, johon apua 
voi löytyä tehostetusta omahoidosta, puolukka-
tuotteista tai lopulta lääkityksestä.  
 
Laura otti myös puheeksi, että muistin heikentyessä 
suun omahoito helposti unohtuu ja motoriikka hei-
kentyy, jolloin saattaa tarvita muiden apua suunter-
veyden ylläpitämisessä. 
 

Muistetaan siis pitää huolta omasta ja läheistemme 

suunterveydestä ja koko terveytemme kiittää! 

Teksti: Irene Virtanen 
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Bonuksena yhteisö ja turvallisuuden tunne 

Kävin maaliskuussa tutustumassa Helsingin Arabian-
rannan Loppukiriin —Suomen ensimmäiseen asu-
kasyhteisötaloon — ja sen asukkaisiin. Idea kodista 
jossa voisi asua mahdollisimman pitkään, syntyi 
1990-luvun lopulla, kun neljä naista halusi ottaa lop-
puelämänsä omiin käsiinsä ja ratkaista vanhuuden 
asumisensa ajoissa. Käynnistyi paljon suunnittelua ja 
neuvotteluja vaatinut prosessi: tarvittiin tontti, ra-
hoitus, rakennussuunnitelma, rakentaja,… noin kuu-
den vuoden urakka ennen sisään muuttoa huhti-
kuussa 2006. Kaikkiaan rakennushankkeeseen osal-
listui noin 80 Aktiiviset Seniorit ry:n jäsentä. 
 
Sirkka lähti mukaan hankkeeseen suunnitteluvai-
heessa vuonna 2001 ja on asunut 7 kerroksen valoi-
sassa kaksiossaan talon valmistumisesta asti. Hän 
kertoi minulle talon yhteisöllisyyden ja yhteistoimin-
nan ideasta. Jokainen asukas osallistuu joka kuudes 
viikko yhteiseen ruuanlaittoon ja yhteisten tilojen 
huoltamiseen. Toimintaa yhteisen asumisen hyväksi 
ei voi korvata rahalla, toki vuoroja voi tarpeen mu-
kaan vaihtaa. Omatoimisuus tuo säästöjä, yhdessä 
tekeminen lisää hyvinvointia ja aktiivisuus ylläpitää 
toimintakykyä. Ja mukavahan kerran päivässä on 
istahtaa valmiiseen pöytään yhdessä ruokailemaan. 
 
Tekemistä riittää, sillä asukkaiden omistuksessa on 
yhteisiä tiloja yli 400 neliön edestä. On iso ruokasali, 
kirjasto, talopesula, saunaosasto, takka- ja kuntoilu-
huone,… ja hulppea kattoterassi! Ulkoiluvälinevaras-
tosta löytyy jopa suksienhuoltopiste ja yhteiskäyttö-
pyörä. Lisäksi asukkaiden vieraiden käyttöön on oma 
kaksio. Jokaisen ei siis tarvitse hankkia omaa pyykin-
pesukonetta, mankelia, ompelukonetta, tilata sano-
malehteä, hankkia suksivoiteita tai edes tietoko-
netta. Ekologista! 
 
Kuukausittaisissa talokokouksissa päätetään mm. 
harrastuksista ja tapahtumista. On mm. bänditree-
nit, joogaa, saunapäivät, kävelykierroksia, kieliker-
ho, pelikerho, kierrätys ja tuunauspäiviä, kesällä kas-
vimaan hoitoa, käsityökerho järjestää myyjäisiä ja 
 

näytelmäkerho käy esiintymiskeikoilla. Jokainen har-
rastaa sen verran kuin itsestä tuntuu mielekkäältä.  
 
Vuodesta 2006 talossa asunut Anja kertoo yhteisölli-
sen asumisen innostaneen hänet aivan uusien har-
rastusten pariin. Hän on opetellut kitaransoiton, 
ryhtynyt näyttelemään, alkanut kirjoittaa: julkaistu-
na on runoja ja romaaneita— nyt työn alla on Juhlaa 
ja arkea Loppukirissä. Virkamiehestä on muokkautu-
nut bändin kitaristi, runoilija, näyttelijä, kirjailija,… 
”On alkanut uusi elämä!” Anja on todella esimerkki, 
että aktiivinen elämä pitää vireänä. 
 
Talo ei ole vain eläkeläisille. Marraskuusta 2021 Lop-
pukirissä asunut Päivi on yhä työelämässä. Vaikka 
yhteisöasumiseen liittyy velvoitteita, hän kokee asu-
mismuodon helpommaksi kuin esimerkiksi rivitalos-
sa. Bonuksena hän kertoo saaneensa ympärilleen 
yhteisön ja turvallisuuden tunteen. Ihminen ei voi 
hyvin, jos elää vain itseään varten, Päivi kiteyttää. 
 
Loppukiri sijaitsee meren rannalla, kävelymatkan 
päässä Viikin luonnonsuojelualueesta, ulkoliikunta-
mahdollisuuksien keskellä. Lähikauppaan on noin 
200 m ja ratikka vie vajaassa puolessa tunnissa vaik-
ka oopperaan. Talossa on 58 yksilöllistä huoneistoa 
kahdessa rapussa. Asukkaat omistavat modernit 
osakkeensa sekä talon yhteiset tilat. Kohtuuhintai-
suuden takaa HITAS –järjestelmä. Kyse ei ole palve-
lutalosta, vaan palvelut tuotetaan itse. Asukkaiksi 
otetaan yli 48 –vuotiaat, joilla on voimavaroja osal-
listua yhteiseen tekemiseen. Talon vanhin on tällä 
hetkellä 102 –vuotias. Asukkaina on pääosin naisia, 
mutta myös pariskuntia ja yksin asuvia miehiä. 
”Arkipäivän kontakteja ja uusia ystäviä”, Naapu-
riapua”, ”Samanhenkistä seuraa”, ”Tarpeellisuuden 
tunnetta”, ”Oman kodin rauhaa”, kertovat yhteisös-
tään tämän hyväntuulisten ja –tahtoisten kodin 
asukkaat. 

Teksti ja kuvat: Nina Karuneva 
 
Lisätietoja: https://www.loppukiri.com/ 



6 

 

Hyvinvointiteknologiaa ikäihmisille 
Monet eri tahot tekevät työtä ikäihmisten hyvin-
voinnin eteen. Usein se on näkymätöntä tai on jo 
osa arkipäiväämme. Messuilla Vanhustuki halusi 
tuoda esille näitä palveluita ja tuotteita.  
 
Katselin Apuvälinekaupan esittelypöydällä olevia 
tavaroita. Sieltä löytyi erilaisia tukia, avaajia, suuren-
nuslaseja, selän rasvaajia ja tarttuma-pihtejä.  
Apuvälinekauppa löytyy, osoitteesta Uudenmaanka-
tu 19, puhelin 040-2886540.  Kannattaa käydä tutus-
tumassa valikoimiin. Arki saattaa helpottua. 
Jos netin kanssa työskentely on tuttua, niin tuottei-
siin voi tutustua ja hankkia osoitteessa: 
www.apuvalinekauppa.fi 

 
Turun kaupungilla on runsaasti hyvinvointia tukevia 

palveluita. Niiden löytämisestä 
saa henkilökohtaista palvelua 
Kauppatorin Monitorissa Aura-
katu 8. Monitorissa asiakkaita 
palvellaan niin kasvotusten 
(Ikääntyneiden neuvonta, huo-
ne 19), puhelimitse (02 
2626164) kuin chatissakin. Ter-
veysasemilla on käytössä mm. 

seuraavia sähköisiä palveluita: eTerveyspalvelut, 
Omakanta tai  Omaolo. 
 
Terveyskylä tarjoaa yhdessä potilaiden kanssa kehi-
tettyjä erikoissairaanhoidon verkkopalveluita. Se 
tarjoaa tietoa ja tukea kaikille sekä hoitoa potilaille. 
https://www.terveyskyla.fi/-
verkko-osoitteessa tieto on 
jaettu taloihin. Esimerkiksi 
Diabetes-talo talo tarjoaa 
tukea, tietoa ja neuvoja dia-
beteksen hoitoon. Tietoa voi 
hakea sekä älykännykällä että 
tietokoneilla tai tabletilla. 
 
 
 

Myös Pelastuslaitos oli paikalla. 
Turvallisuus on yksi hyvinvointim-
me perustuksista. Palotarkastaja 
Eerik Virtanen kertoi, että Pelas-
tuslaitos tekee läheistä yhteistyö-
tä muiden viranomaisten kanssa. 
Välillä se vaatii melkoista luovi-
mista, kun ihmisen oma tahto ja 
viranomaisen kokema turvallisuu-
den puute kohtaavat. Usein on kyse keittiöstä ja ni-
menomaan hellan käytöstä. Jos käyttö on vähäistä ja 
voidaan esim. korvata veden- tai munankeittimellä 
ja mikron käytöllä. Siihen myös pyritään, sillä hella 
on yksi suurimmista tulipalon aiheuttajista. Se unoh-
tuu päälle ja hellalla on palavaa tavaraa. Siinä vai-
heessa hyvinvointi on vakavasti uhattuna. 
 
Messujen aluksi oli tarjolla 
luento ”Kuinka varmistaa 
hyvä arki myös tulevaisuu-
dessa – teknologiaa hyö-
dyntäen”. Luennoitsijana oli 
Kaisa Huuhtanen Vanhus- ja 
lähimmäispalveluliitosta.  
 
Huuhtanen kertoi, että ikäteknologian suunnittelus-
sa on huomioitu ikääntyneiden tarpeet:  
käytettävyys, säädettävyys – kirkkaus ja ääni, riittä-
vän isot painikkeet ja se että pyritään välttämään 
muistinvaraisia toimintoja.  Markkinoilla on paljon 
tavaraa, jota mainostetaan ikäystävällisenä, mutta 
harvoin ne täyttävät noita alleviivattuja kriteereitä. 
Kannattaa siis pitää ostopäätöksiä tehdessään mie-
lessä nuo alleviivatut toiminnot, jotta laite toimii 
omassa käytössä mahdollisimman hyvin. 
 
Digiaika tuo meille haasteita. Osa meistä ikäihmisis-
tä vierastaa laitteiden kanssa toimimista.  Asiat ovat 
menneet verkkopalveluiksi eikä niitä osata tai haluta 
käyttää. On vaikea löytää ihmistä, joilta kysyä. Apua 
kyllä saa, mutta sitä pitää itse hakea. Avun tarjoajia 
on useita, esim. kirjaston atk-tuki. Silti on hyvä en-
nen kuin kysyy, laittaa paperille omat kysymyksensä 
ja vasta sitten etsiä niihin vastauksia. Täten toimien 
pystyy kysyjälle esittämään ajatuksensa selkeästi ja 
myös vaatimaan vastauksia. 

 
Teksti: Pirjo Solin, Tiedotusryhmä 

Kuvat: Pirjo Solin ja Sonja Vainikka 

http://www.apuvalinekauppa.fi/
https://www.terveyskyla.fi/
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Vanhustuen edunvalvontaryhmästä Leila oli mukana messuilla. Hän teki gallu-
pia moniko messukävijöistä tietää, mistä saa tietoa ikäihmisten palveluista? 
Huolestuttava tulos oli, että 86,5 % vastaajista ei tiennyt. 
 

Ikäihmisten palveluohjaus palvelee Monitorissa (Aurakatu 8) joka arkipäivä 
ma-pe klo 9-16 ja puhelimitse klo 9-15 numerossa 02 262 6164. 

Palveluohjauksessa pyritään löytämään ratkaisuja ikääntyneiden arjen haas-
teisiin ja tavoitteena on tukea ikäihmisten mielekästä elämää ja pärjäämistä 

omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.  

Menumat Oy:n pisteellä sai 
ruokamaistiaisia. Esittelijät 
kertoivat lihapulla annosten 
olevan tällä hetkellä suosi-
tuimpia, mutta kasvisruuan 
kysynnän lisääntyneen viime 
vuosina. He ovatkin lisän-
neet valikoimiinsa monia 
kasvisruokavaihtoehtoja. 

Armi aktiivituoli kiinnosti 
kävijöitä. Mekanismin 
avulla tuolilta ylösnousu 
on helpompaa. Jos siis jal-
kojen lihakset ovat heiken-
tyneet, auttaa tuoli ylös ja 
näin aktivoi liikkumaan. 

Hansatorin apteekin  
pisteeltä sai tietoa mm. 
lääkepussituspalvelusta 
sekä pääsi tutustumaan 
monenlaisiin dosetteihin 

ja pillerien puolitus-
välineisiin. 

Turun Seudun Vanhustuki ry 
kiittää kaikkia 20 esittelytahoa 
ja Lehmusvalkaman hyvinvoin-
tikeskusta yhteistyöstä, ikäih-
misille osallistumisesta sekä 
Turun Telakka- ja Konepajaelä-
keläisten kuoroa tilaisuuden 
upeasta päätöksestä! 

Kuvat: Sonja Vainikka  
Kuvatekstit: Nina Karuneva 

Näkemisen apuvälineisiin 
pääsi tutustumaan Aviriksen 
esittelypisteellä. Valikoimas-
ta löytyy mm. puhuva kello, 
käsitöitä tekeville langanpu-
jottaja led-valolla ja onkijoil-
le kalavahti, mikä piippaa, 
kun kala syö! 

EKL:n vapaaehtoiset ohjaa-
jat opastavat digitaalisten 
laitteiden käytössä. Ohjauk-
sia on eri puolilla Turkua—
syksyllä he tulevat taas 
myös Vanhustuen toimistol-
le pitämään ohjauksia. 

Muistiyhdistys esitteli mo-
nipuolisesti kodin turvalli-
suuden apuvälineitä, kuten 
liesivahti, ovisilmäkamera, 
paikannuslaitteita, ovihä-
lyttimiä ja suihkuverkko-
sukkia. 

Kirjaston pisteellä sai tie-
toa Celia äänikirjapalvelus-
ta ja Omakirjastosta. Tie-
sitkö, että mm. Virkeä Van-
huus luentoja voi seurata 
Omakirjaston kautta! 

Voolerin esittelyssä pääsi 
tutustumaan helppokäyttöi-
seen sovellukseen, jota voi-
daan käyttää vaikka omais-
ten kanssa yhteydenpitoon. 

Medekan pisteellä 
pääsi istuen polke-
malla matkalle vaikka 
Helsinkiin, Ivaloon tai 
Mexicoon. Reittisovel-
luksen tarkoituksena 
on innostaa kuntoi-
luun. 
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 Muistilista eläkkeensaajalle 
SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAN PALVELUISTA 
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 Listan on koonnut Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry 
Saatavilla myös https://www.ekl.fi/site/assets/files/6926/
muistilista_sote_palveluista_elakkeensaajalle_2022.pdf 
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Fölikaverit 
Kaikkihan me olemme Fölin 
kavereita, kun pitää päästä 
paikasta toiseen. Olemme iloi-
sia, kun bussi kaartaa paikalle 
ja pääsemme kyytiin. 
 

Kaikilta tuo ei silti onnistu, vaan katselevat vain ko-
tinsa ikkunasta: ”että siinäpä menevät ja olisi kiva 
päästä mukaan”. Tässä astuvat fölikaverit mukaan 
kuvaan.  
 
Muutama vuosi sitten Föli oli mukana Euroopan 
Unionin hankkeessa ikäihmisten liikkumisen paran-
tamiseksi. Kokoonnuimme kirjaston Studio-salissa ja 
kävimme mielenkiintoisia keskusteluja asian tiimoil-
ta. Yhtenä lopputuloksena noista keskusteluista oli 
fölikaveri toiminnan käynnistäminen. Föli antoi 
meille 10 hengelle koulutusta kaikesta mahdollises-
ta Föliin liittyvästä ja sen päätteeksi viime keväänä 
lähdimme vapaaehtois-työhömme. 
 
Fölikaveri on vapaaehtoinen, joka kädestä pitäen 
ohjaa ikäihmisiä Föliin liittyvissä kysymyksissä.  Niitä 
voivat olla sen selvittäminen, 
• miten henkilö pääsee Fölin kyytiin 
• miten etsitään aikatauluja ja reittejä - joko puheli-

mesta tai aikataulukirjasta 
• miten föli-kortti voidaan ladata netissä 
• miten rollattorin kanssa selviää bussiin ja sieltä 

pois ….. jne. 
Kyse on siis arkisista asioista ja ihmisten henkilökoh-
taisesta opastuksesta. Toiminta on opastettaville 
ilmaista. 

 

Fölikaverit tavattavissa 
 

Tänä keväänä – 14.4.- alamme myös päivystää Mo-
nitorissa (KOP-kolmion talo). Siis samassa paikassa, 
jossa voi käydä föli-korttinsa uusimassa tai asioimas-
sa Kela:ssa. Päivistys tapahtuu huoneessa 18 (huone 
on samalla seinällä kuin muukin föli-asiointi) torstai-
sin klo 12 – 14. Jos tuo aika ei sinulle sovi, voit il-
moittaa föli-korttiasioita hoitavalle, milloin haluat 
opastusta ja tieto toimitetaan Fölikavereille. Heinä-
kuun pidämme taukoa, mutta päivystys jatkuu 4.8. 
 
Muistathan, että Föli kuljettaa myös vesitse. Vesi-
bussi lähtee Martinsillan kupeesta ja sama fölikortti 
käy myös vesibussin maksussa. Myös Ruissaloon 
pääsee Fölin kyydissä.  Linja 8 kuljettaa sinne. Oletko 
koskaan käynyt tutkimassa pohjoista Turkua. Moisi-
ossa on mainio kahvila, jossa voi pistäytyä ja palata 
takaisin herkkujen kera. Näitäkin opastuksia voi ky-
syä Fölikavereilta. 

Teksti: Pirjo Solin 
tiedotusryhmä, kuntoilukummi ja fölikaveri 

Vanhustuen retki FÖLI vesibussiin tiistaina 14.6. 
 

Lähtö kello 11 Martinsillan pysäkiltä (Itäinen Rata-
katu). m/s Jaarlin reitti: Forum Marinum—Pikisaari 

—Kansanpuisto—Ruissalon telakka –Forum Ma-
rium (—Martinsilta). Paluumatkalla halukkaat  

voivat jäädä pois 12:15 Forum Marinumin pysäkillä 
ja osallistua omakustanteiseen ruokailuun  

ravintola Göranissa. 
Matka maksaa saman kuin bussissa (maksutavat 
matkakortti, lähimaksu, mobiilimaksu tai käteinen). 

Yksinäisten vertaisryhmiä on Vanhustuessa järjes-
tetty viime syksystä saakka. Ryhmässä pysähdytään 
pohtimaan yksinäisyyden tunteita ja vaikutuksia 
omaan elämään. Tapaamisissa käsitellään yksinäi-
syyden kokemusten kautta esimerkiksi sisäistä pu-
hetta, omia vahvuuksia ja itselle tärkeitä asioita. 
Ryhmässä saa kertoa omia kokemuksiaan, tullen 
nähdyksi ja kuulluksi. Puhua ei kuitenkaan tarvitse, 
vaan ryhmässä voi myös olla hiljaa ja kuunnella. 
 
Ymmärtämällä paremmin yksinäisyyden tunteita, 
voi löytää keinoja muuttaa elämää toivomaan suun-
taan. Muiden osallistujien kokemukset ja ohjaajan 
tuki auttavat tällä matkalla, antaen uusia näkökul-
mia käsitellä yksinäisyyttä.  

Ryhmään voi osallistua yhä uudelleen ja 
saada voimavaroja elämäänsä. Vertais-
ten kokemuksista voi ammentaa itsel-
leen uusia toimintatapoja ja huomata, 
ettei ole yksin yksinäisyyden tunteen 
kanssa.   
 
Älä jää yksin—Yhdessä on mukavaa! 
 
Torstain avoimeen ryhmään voi tulla paikalle silloin 
kuin itsestä tuntuu, että on tarve nähdä vertaisia. 
Suljettuun ryhmään ilmoittautumiset. Syksyn sul-
jettu ryhmä alkaa ma 19.9. Lisätietoja Katrilta puh. 
044 714 7010. 

Yksinäisten vertaisryhmät 



12 

 

Astun ulos Mikaelinpuiston lähistöllä olevasta ker-
rostalosta, takatalven tuoma lumi hohtaa auringon-
paisteessa ja mieleni on rauhallinen edessäni hurise-
van liikenteen melusta huolimatta. Muutama tunti 
sitten sankassa lumipyryssä tarpoen olin löytänyt 
oikean osoitteen Annelin luokse, jota minun oli tällä 
kertaa tarkoitus haastatella. Niin erilaisia kuin nämä 
jatkuvasti muuttuvat säät nykyisin ovat, niin erilaisia 
ovat myös meidän ihmisten elämänpolut. Olin juuri 
kuunnellut uskomatonta elämäntarinaa ja todennut 
haastateltavani eläneen hyvän, monipuolisen ja rik-
kaan elämän kaikista vastoinkäymisistäkin huoli-
matta. 
 
Annelin syntymäpaikka on  Tiurinsaaressa, joka si-
jaitsee  noin 50 km Viipurista ja 6 km merimatkan 
päässä Koivistosta. Lapsuus oli onnellinen, vaikka 
sitä varjostikin veljen kuolema kurkkumätään viisi-
vuotiaana. Mukana leikeissä kylän lasten kanssa oli 
myös viisi vuotta nuorempi sisko. Saaren lehmät 
kulkivat vapaina ja osasivat tulla lypsyaikaan kotiin. 
Isä toi tyttärilleen nukkeja Viipurin matkoiltaan ja 
käytiin siellä välillä koko perheen voiminkin. Saaren 
ensimmäinen radio löytyi heiltä, ääni tuli torvesta ja 
olihan siinä naapureillakin ihmettelemistä. 
 
Mutta sota muutti kaiken. Evakkoon oli lähdettävä ja  
matka kulki ensin proomulla Säkkijärvelle, josta ju-
nalla Orivedelle. Haminassa asuttiin äidin siskon luo-
na, mutta välirauhan aikana palattiin takaisin kotita-
loon, joka oli säilynyt ehjänä. Kotona jatkui arki kou-
lunkäynteineen kunnes taas oli lähdettävä, mukana 
heteka, jonka sisään pakattiin vaatteita ja valokuvia. 
 
Sotaan liittyy Annelin kohdalla hyvin traagisia tapah-
tumia. Hänen isänsä oli saaristolaiva Tähdessä kap-
teenina, alus seilasi ennen sotia Koiviston ja Viipurin 
välillä. Evakkoon jouduttuaan se liikennöi Turku-
Kemiö reittiä. Tuolla kohtalokkaalla matkalla oli mu-
kana koko perhe, myös raskaana ollut äiti. Yhdeksän 
konetta lähestyi taivaalta, isä luuli niitä ensin omiksi, 
mutta havaittuaan ne venäläisiksi, totesi etteivät ne 
nyt tällaista pientä alusta pommittamaan lähtisi. 
Mutta venäläisten aikeet olivat toiset, he ampuivat 
konekivääreillä aluksen kylkeen räjähtävillä luodeilla 
ja isä sai surman Annelin silmien edessä, hän itsekin 
haavoittui, mutta luoti saatiin poistettua eikä mitään 
pysyvää jäänyt, fyysisesti siis. Myös näkymät Turun 
linnan ja Korppolaismäen pommittamisesta jäivät 
ikuisesti pienen tytön mieleen niitä Ala-Lemusta asti 
seuratessa. 

Sodan melskeissä elettiin myös normaalia elämää, 
Anneli kävi koulua Haminassa, johon kotisaaren  
yhteiskoulu oli kokonaan siirretty. Vuonna 1945 
koulu oli käyty ja siirtyminen työelämään. Sitten 
muutettiin Turun Hirvensaloon, jossa äiti alkoi ra-
kennuttaa perheelleen omakotitaloa. Rakennustava-
raa oli niukasti tarjolla, naulojakin piti etsiä usein 
raunioiden keskeltä. Perheen neljäs lapsi, jota isä ei 
ehtinyt näkemään, oli Downlapsi, mikä tietysti lisäsi 
myös äidin taakkaa entisestään selviytymisessä les-
kenä sodan jälkeisessä niukkuudessa. Eikä kohtalok-
kailta iskuilta vältytty edelleenkään, taloon osui sala-
ma ja se tuhoutui kokonaan. Perhe muutti Hirvensa-
lon Haarlaan useaksi vuodeksi. 
 
Nuori Esko tuli hakemaan Annelia usein hiihtämään 
ja elokuvissakin käytiin. Naimisiin siinä sitten tuli 
mentyä ja vuosien varrella pariskunnalle syntyi yh-
deksän lasta! Töitä oli tarjolla ensin kaupassa, jossa 
hyvä laskutaito kehittyi vielä entisestään. Mutta 
sitten perhe muuttikin Paattisille maataloon, jossa 
odottivat kaikki asiaan kuuluvat työt, eläimineen 
päivineen. Onneksi äiti oli apuna lapsiluvun kasvaes-
sa. Kun maalaiselämä alkoi liikaa rasittaa, perhe 
muutti Turkuun Jaanintielle, josta Anneli sai seura-
kunnan kautta työn porrassiivoojana, tätä työtä hän 
tekikin peräti 18 vuotta. Sieltä muutettiin takaisin 
maaseudulle Kustaviin, jossa viihdyttiin seuraavat 14 
vuotta. Siellä asuttiin miehen kanssa erilaisia töitä 
tehden, esimerkiksi apuna kukkakaupassa ja lasten-
hoidossa naapurustossa. 
 
Miehen kuoltua Anneli muutti ensin Kustavin kes-
kustaan rivitaloon ja sen jälkeen vielä Taivassaloon. 
Tuolloin tuli matkusteltua usein eläkeläisten kanssa 
Suomessa ja Virossa, kotiseudullakin tuli vierailtua. 
Yhteensä parisen kymmentä vuotta hän vielä asusti 
tuolla saaristossa, kunnes oma kunto ja pojan keho-
tus muuttaa Turkuun saivat hänet tulemaan takaisin 
kaupunkiin. 

Tarinani 
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T N V - Turun Naisvoimistelijat 

Lapsia on jäljellä vielä viisi ja he pitävät useasti yh-
teyttä ja lapsenlapsetkin ovat mukana Annelin elä-
mässä säännöllisesti. Kaupankäynnistä ja siivoukses-
ta ei Annelin enää tarvitse huolehtia.  
 
Seinillä huomaan hänen maalaamia tauluja ja se 
olikin pitkään hänen rakas harrastuksensa. Nykyisin 
päivät menevät lähinnä televisiota katsoessa, risti-
koita täyttäessä, facebookkia selaillessa, mainitta-
koon että läppärillä hoituvat myös pankkiasiat ja 

yleensäkin maailman tilanteessa mukana pysymi-
nen.  
 
Yli yhdeksänkymmenen vuoden elämä, iloineen ja 
suruineen, elettyä elämää täysillä. Annelin kasvoista 
näen vastauksen kysymykseeni: "Kyllä elämäni on 
ollut hyvää ja olen siitä kiitollinen. Tänään olen on-
nellinen ja päivä kerrallaanhan tässä aina on ele-
tään." 

    Teksti: Maarit Rintala, Tiedotusryhmä 

Tällä kertaa yhteistyökumppaneistamme on esittely-
vuorossa Turun Naisvoimistelijat. Tämä voimistelu-
seura on perustettu jo vuonna 1906, eli ikää ja pe-
rinteitä on riittämiin. Nykyaikana on vaikea tajuta 
sitä, miten vallankumouksellista naisvoimisteluseu-
ran perustaminen tuolloin oli. Samana vuonna, kun  
Suomen naiset saivat äänioikeuden ensimmäisinä 
Euroopassa, Turussa naiset saivat oman voimistelu-
seuran, jossa saivat päättää omista asioistaan. Sitä 
ei kaikissa piireissä katsottu hyvällä.  
 
Seuran tärkein tehtävä kautta sen historian on ollut 
tarjota tavallisille turkulaisille naisille kuntoliikuntaa. 
Samalla on haluttu pitää harrastuksen aloituskynnys 
mahdollisimman alhaisena, jo aikana ennen kuin 
liikunnasta tuli muoti-ilmiö. Lapsille ja nuorille jär-
jestettiin toimintaa jo 1920-luvulla. "Liikunnan iloa 
sukupolvelta toiselle!" Tämä iskulause sopiikin hyvin 
edellä mainitun historiikin pohjalta.  
 
"Meillä liikkuvat kaikki: tytöt, pojat, naiset ja miehet 
- ikään ja kuntoon katsomatta." Tällä kehotuksella 
saadaan epäröijätkin mukaan, jopa miehet! Tunteja 
on noin sata viikossa harrastajille ja vetäjinä toimi-
vat koulutetut ohjaajat. Osa tunneista pidetään Lii-
kuntakeskus Energymissä Vähäheikkiläntie  62 C 
2.krs ja loput turkulaisten koulujen liikuntasaleilla 
ympäri kaupunkia. Jokainen tulokas pyritään ohjaa-
maan oman taitotason ja motivaation mukaiseen 
ryhmään ja toiminta perustuu vallitseviin tietoihin 
terveydestä, sen kehittämisestä ja ylläpitämisestä. 
 
Monipuolista ja turvallista liikuntaa on tarjolla myös 
senioreille ja toimintaa kehitetään jatkuvasti pa-
lautteen pohjalta. Senioreille suunnatun liikuntatoi-
minnan tavoitteena on fyysisen ja psyykkisen kun-
non kohentaminen. Tähän pyritään parantamalla 
lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta, tasapainoa, reaktioai-
kaa ja hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Sa-
malla ylläpidetään ja luodaan sosiaalisia suhteita ja 
liikunnalla on myös todetusti positiivisia vaikutuksia 
mielialaan ja itseluottamukseen. Tunneilla käyte-

tään rauhallista liikuntaa tukevaa musiikkia ja alku-
asennot valitaan nivelystävällisesti.  
 
Energymin ja koulujumppien aikuisten tunneille on 
mahdollista osallistua iästä riippumatta. Ikiliike +65v 
aikatauluun on valittu monipuolisesti erilaisia se-
nioritunteja. Senioreilla on myös mahdollisuus hank-
kia seniorihintaan aikuisten tunneille jumppakortti. 
Tunneista ja hinnoista saa parhaiten selkoa joko 
käymällä seuran nettisivuilla www.tnv.fi. Jäseneksi 
voi ilmoittautua joko jäsenpalvelu Hoikan kautta tai 
jäsenpalvelun aukioloaikoina Energymillä, ja on hyvä 
mainita Vanhustuen jäsenyydestä. Mitä sitten on 
ollut kevään aikana tarjolla Ikiliike +65 v ryhmässä: 
tuolijumppaa, kuntojumppaa, Lavista, kehonhuol-
toa, senioritanssia, Asahia, keppijumppaa ja lattari-
jumppaa. Jokaiselle jotakin, ikäihmisellekin. 
 
Minulla itselläni on jo yli 10 vuoden jäsenyys takana-
ni! Aluksi sinne houkutti mahdollisuus osallistua 
tanssillisiin harjoituksiin 30 - 40 muun naisvoimiste-
lijan kanssa viikoittain. Tällä ryhmällä sitten osallis-
tuimmekin Gymnaestrada tapahtumaan Sveitsin 
Lausannessa vuonna 2011. Tuossa kansainvälisessä 
tapahtumassa oli osallistujia vauvasta vaariin muis-
taakseni yli 20 000! Sen jälkeen ovat seuranneet 
useampi Golden Age-tapahtumat aina kahden vuo-
den välein  ympäri Eurooppaa. Näissä osallistujat 
ovat yli 50 vuotta vanhoja eivätkä tapahtumat ole 
niin massiivisia kuin Gymnaestradat, joita järjeste-
tään neljän vuoden välein. Tällä hetkellä meitä 
Gymladyt - ryhmään kuuluvia on yli 40 ja suuntana 
ensin kesäkuussa Tampereen Gymnaestrada Suomi 
ja syksyllä vielä Golden Age Madeira. 
 
Kaikkien ei tietenkään tarvitse lähteä harjoittelujen 
jälkeen esiintymään, vaan pelkästään liikuntatun-
neille osallistuminen luo kestävyyttä, kuntoa, iloa ja 
liikunnan riemua. Suosittelen kaikille! 
 

Teksti: Maarit Rintala, Tiedotusryhmä 

file:///C:/Users/nina.karuneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8CXTR37L/www.tnv.fi
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Kesämuistoja Kakskerran Kulhosta 

Yhdistyksen Elämänkertapiirissä muistellaan menneitä keskustellen ja kirjoittaen.  
Elämänkertapiiri jatkuu syksyllä joka toinen tiistai 13.9. alkaen kello 10-11:30.  

Ryhmä on kaikille avoin ja mukaan voi tulla niillä kerroilla kuin itselle sopii.  

Kosken kesäpaikkaa kutsutaan Kesärinteeksi. Kesä-
paikkaan körötellään kesäisin kaupunkibussilla kym-
menisen kilometriä Kakskertaa kohti. Kosken kohta-
lainen kaara kulkee kesällä Koskiskankin kuljettama-
na Kakskerrantie kuuteensataan. Kyseiseltä kohdalta 
kiidetään kesäaikana kokka kuohuen kohti Kulhon 
Karjaluotoa kunkin kuljetettavan köytettyä kellunta-
liivit kupeelleen. 
 
Keväällä katsastettiin kesämökin kunto. Kevätsii-
vouksella koetetaan kohentaa kesäpaikan käytettä-
vyyttä. Kesämökin kuistilla katse kiinnittyi kotikutoi-
sen kirjavan käytävämaton kosteusvaurioon. Keitti-
öön kuuluvat keittolevy, kahvinkeitin, kylmälaite 
kestivät kovan kylmyyden. Keväällä kylvettiin kesä-
kukkia kuten kehäkukkia, krasseja. Kottikärryillä kii-
kutettiin kompostimultaa kaalintaimille. Kurkiaura 
kaarteli kevättaivaalla. Käen kukunta kuului Kaksker-
ran kuusikosta.  
 
Kevätkesällä kaadettiin kuusien keralla 
koivuja. Kaataja kiipesi kypärä kallellaan 
kuusen korkeimpaan kohtaan kone-
sahaa käyttämään. Kunnollisesti kaatui 
kelohonkakin kerralla kumoon. Kunto 
kohosi kirvestä käyttämällä. Klapiko-
neenkin käyttöä kokeiltiin. Kolme kuu-
tiota klapeja kasattiin katokseen käyttö-
valmiiksi. Keskipihalla kasvavan katajan 
katkaiseminen kiellettiin. 
 
Kaikkea kivaa kaavailtiin kesäajaksi. Kuitenkin kesä-
luonnon katseleminen kiehtoi kovasti. Kielot, käen-
rieskat, kevätesikot, ketoneilikat, keto-orvokit kukki-
vat kilvan kukka kulloinkin. Kurjenmiekka kohotti 
keskikesällä keltaiset kukkansa. Kimalaiset kiiruhti-
vat kukasta kukkaan. Kurre kiipesi ketterästi kuu-
seen käpyä kurkottamaan. Kontiainen kaivoi käpälil-
lään käytäväverkoston. Käpytikka koputteli kelottu-
nutta kantoa. Kirjosieppo kirkumisellaan kuin kaar-
telullaan kielsi koskemasta kotipesään. Kiemurtele-
vaa käärmettä kannatti katsoa kauempaa. Kyy kie-
toutui kerälle keltainen kuvio keskiselässään.  
 
Kesäaamuisin keitettiin kummallekin kaurapuuroa, 
kahvin kera keksi. Kaupunginkirjastosta kannettuja 
Kyrön kuin Kinnusen kuuntelukirjoja kuunneltiin 

keskipäivän kuumuudessa. Kassilan kotimaisia koko-
pitkiä kinokuvia katseltiin kannettavasta. Kesäaikana 
kaupunkikodissa käytiin kauppareissulla kastelemas-
sa kukat. K-Supermarketista kannettiin kassikaupalla 
kuivamuonaa, kananmuniakin kotivaraksi.  Kalastuk-
seen käytettiin katiskaa kuin kastemato-onkea. 
 
Kumiputkissa kulkeva kesävesi kuuluu kullekin kesä-
asukkaalle. Kraanasta kulkeutui kuumana kesäpäivä-
nä kädenlämpöistä kasteluvettä. Kotoa kannettiin 
kanisterissa kahvivesi. Keskiviikkonakin kannatti kyl-
peä kuuratussa kylyssä. Kiuas kuumeni koivuhaloilla 
kuin kuivilla kapuloillakin. Kuupalla kiulusta kiukaan 
kiville kipattu kuumavesi kehittyi kosteudeksi kan-
tautuen koko keholle. Koivuvihta kutitti kivasti 
kinttuja. Kumppani kihnasi keskiselkää karhealla 
kankaalla. Kerran kannatti käydä kroolaamassa kuo-
huissa. 

 
Kakskerran kirkon kellot kumahtelivat 
kuudelta kesälauantai-iltaisin. Korkealle 
kohosi kotolippu. Keskikesän kokosta ko-
hosivat kirkkaanpunaiset kipinät korkeu-
teen. Kokkoon koottiin kaislaa, kuusenok-
sia, kepakoita, kaarnaa, kaikkea kummal-
lista kertynyttä kuivaa. Korkattiin kuohari-
pullo. Kroketissa kuin kyykkäpelissä kil-
pailtiin kesäillalla. Kotikokki keitti kavereil-
le kermaista kalakeittoa. 
 

Kesän kuluessa kerättiin korvasienet, keltavahverot, 
karvalaukut, kehnäsienet kuten koko kuusimetsän 
komea kesämarjasato. Koiranruusun kiulukoita 
koottiin kuivattavaksi. Kävyistä koetettiin kehittää 
kransseja käsityökerhon kirpputorille. Kauneimmat 
kukat kuivattiin kukkahiekassa kodin koristeeksi. 
Kuivat koivunlehdet kiikutettiin kompostiin. Kuunsil-
ta kimalteli kosteikossa. 
Kun kesä kulki kohti kylmää kautta, kelirikko kes-
keytti kesämökille kulkemisen. Kulkupaatti kiiku-
tettiin kuivatelakan katokseen kunnostettavaksi. 
Kännykällä kuvatut kesämuistot koottiin kuvakirjak-
si. Keitetyt kesämarjahillot kannettiin kellarin kyl-
mään käytettäväksi keskitalvella. Kuitenkin katse 
kaihoaa kohti kesää. 

Teksti ja kuva: Raili Koski, elämäkertapiirin vetäjä 
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Anagrammit Anarkia  
Arpi Anne  
Eni Saunio  
Hapan tyrä  

Moro se!  
Osuva  
Pää ori  
Soiva atlas  

Sokki 
Täpy yö 

Järjestä kirjaimet uudelleen. 
Sanojen teemana on Varsinais-Suomen kunnat. Ratkaisut sivulla 25. 

Olimme kylässä Kirkkoniemessä tehtaan asuntolassa 
isän työtoverin perheessä. Me lapset olimme tietysti 
kahvipöydän vieressä kieli pitkällä odottamassa pul-
laa aikuisten juodessa kahvia. Täti sanoi, että lapsille 
annetaan sitten, kun loppuu. Kyllä mekin ne pullat ja 
piparit saimme, mutta minulle jäi paha mieli ja sa-
noin kotimatkalla äidille, ettei mennä koskaan enää 
sinne kylään. 
 
Ensi kertaa olimme katsomassa elokuvia, kun kiertä-
vä esittelijä näytti Mikki Hiiri –kuvia koululla. Vuosi 
oli varmaan 1935, koska asuimme silloin vielä Vaah-
tolassa. 
 
Eräänä kesäpäivänä lainasi isä naapurilta moottori-
veneen. Ajelimme sillä lähi saareen ja vietimme hie-
non kesäpäivän hiekkarannalla. Kotimatkalla moot-
tori sammui ja isä joutui tekemään pitkään töitä en-
nen kuin moottori lähti käyntiin. Äiti joutui välillä jo 
soutamaankin, Pääsimme lopulta Kirkkoniemen ran-
taan ja onnellisesti kotiin. 
 
Muutimme syksyllä 1936 Rokkalaan omaan kotita-
loon. Isä aloitti talon korjaan sen omana työnä. Me 
pojat olimme tietysti innolla mukana. 
 
Naapurin rouva odotti vauvaa ja naisväki oli kiinnos-
tunut asiasta. Mekin Unton kanssa innostuimme 
huutamaan aina, kun lehtokone lensi ylitsemme, 
että tuo meille poikavauva. Meille oli kerrottu, että 
vauvan tuo haikara tai lentokone. Niinpä meille 
sitten tuli seuraavana kesänä poikavauva—Keijo 
6.8.1937. 
 
Kesällä, kun heräsimme kauniiseen aurinkoiseen 
aamuun, olivat keittiön ja eteisen ovet auki ja äiti 
löytyi puutarhasta kitkemästä kasvimaalla rikka-
ruohoja. Ne olivat ihania aamuja. 
 
Meillä oli vihainen kukko, joka tuli aina päälle, kun 
joku meni kanalaan. Isä hermostui lopulta ja löi pi-
halla kukolta kaulan poikki. Kukko pääsi irti hänen 
kädestään ja lensi katolle. Isä joutui kiipeämään ka-
tolle ja hakemaan sen sieltä. 
 
Naapurissa oli leikattu ruis ja pantu kuhilaille. Vilja 
oli kuivaa. Taivaanrannalle nousi synkkä ukkospilvi 

ja naapurille tuli saada kuiva ruis suuliin. Niinpä 
kaikki naapurit riensivät talkoisiin ja ruis saatiin 
puimasuuliin ennen sadetta. Talkoolaisille tarjottiin 
kahvit musiikin tahdissa. Talossa oli gramofooni. 
Siinä oli iso torvi ihan kuin käyrätorvi. Levyn pyöri-
miseksi piti veivata. 
 
Kevättalvella, yleensä pääsiäisenä, oli hankikanto. 
Silloin mentiin potkukelkoilla pitkin hankia ja usein 
purjeiden avulla. Suksisauvoista ja säkistä tehtiin 
purjeet. Pääsiäisenä haettiin pajunkissoja ja käytiin 
virpomassa. Palkkioksi saatiin karkkia tai munia. 
 
Pihallamme oli korkea kuusiaita, jossa oli usein pik-
kulintuja. Teimme polkupyörän kumista ritsan ja 
minun onnistui, valitettavasti, ampua yksi pikkulintu 
kuoliaaksi. Isä näki ja torui. Hän kysyi, että olinko 
tyytyväinen, kun tapoin syyttömän pikkulinnun. Vas-
ta sitten havahduin ajattelemaan tekoani ja kaduin. 
Teko jäi soimaamaan omatuntoani ja harmittaa vie-
läkin. Näin jälkeenpäin ajatellen ajatellen isä osasi 
vetää oikeasta narusta. 
 
Isämme teki meille keinuhevosen ja ison kuorma-
auton. Kuorma-auto oli tehty fanerista ja oli mallia 
kantti x kantti. Sillä me ajelimme sekä pihalla että 
keittiössä. 
 
Isä toi tehtaalta ns. makulatuuripaperia ja teki siitä 
meille piirustusvihkoja. Paperi leikattiin A 3 kokoon 
ja taitettiin kahtia. Nämä lehdet ommeltiin karhu-
langalla vihkoksi. Näihin vihkoihin piirsimme väri-
kynillä. Naapurimme, Elomaan, vanhin poika oli hy-
vä piirtämään. Minä ihastuin erääseen hänen vesi-
värityöhönsä. Siinä oli talvimaisema kuun valossa. 
Se oli mielestäni hieno kuva. Näen sen vieläkin mie-
likuvissani sellaisena. 
 
Kävimme 1938 perhekuvassa. Muistan hyvin, kun 
Keijo ei meinannut millään asettua isän syliin ku-
vausta varten. Äiti oli ommellut meille uudet meri-
miespuserot ja polvihousut. Polvihousuja hän ompe-
li isän housunlahkeista useimmiten kääntämällä 
kankaan nurinpäin. Kuvaus onnistui hyvin ja kuva on 
tallella suurennettuna jokaiselle pojalle. 
 

Muisteli Urho Tolvanen, elämäkertapiiriläinen 

Lapsuuden muistoja 1930-luvulta 
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Ratkaisu sivuilla 25. 
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Varaa paikka Vanhustuen toimistolta puh. 044 536 7741. 
  

Matkaemäntänä toimii Tuula Nuutinen ja  
Matkaisäntänä toimii Seppo Grönlund  

(puh. matkapäivänä 045-130 8208). 

tel:045-130%20%208208
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Oletko Turussa yksin asuva yli 70-vuotias ja sinulla 
tuottaa haasteita vähintään yksi seuraavista:  

• tuolilta ylösnousu,  
• portaiden kävely tai  
• ulkona liikkuminen? 
 

Voit saada kauttamme kuntoilukummiksi koulutetun 
vapaaehtoisen, joka käy neljän kuukauden ajan joka 
toinen viikko luonasi jumppaamassa kanssasi. 

Vapaaehtoiseksi kuntoilukummiksi haluava saa pe-
rehdytyksen kurssilla (3h, ei velvoita vapaaehtoisek-
si ryhtymistä). Kysy lisätietoja kuntoilukummitoimin-
nan ohjaajalta puh. 050 544 3313 tai tutustu 
www.vanhustuki.fi. 
 
Toiminta on maksutonta eikä velvoita 
yhdistyksen jäsenyyttä.  

Kuntoilukummimme Tom 
Tom on syntynyt Helsingissä, jos-
sa pääsi harrastamaan monipuo-
lisesti liikuntaa, sillä lapsuuskodin 
lähellä poikajoukko järjesti oma-
toimisesti vuodenaikoja mukail-
len eri lajeissa ”maaotteluja” 
ruotsinkieliset vs suomenkieliset. 

Nuorena hän rupesi harrastamaan kilpaurheilua en-
sin maastohiihdossa, josta siirtyi ampumahiihtoon ja 
voitti siinä nuorten sarjassa SM-pronssia. Harrastus 
keskeytyi muutamaksi vuodeksi, kun ampumahiihto-
kilpailuissa vauhdikkaassa alamäessä puuta päin tör-
mättyään molempien jalkojen reisiluut murtuivat ja 
vuorossa oli pitkä kuntoutusjakso. 

Onnistuneen paluun ja asettamansa tavoitteiden 
savutettuaan hän siirtyi ampumahiihdosta kilpasou-
dun pariin jossa tapasi myös nykyisen vaimonsa. 
Avioliiton solmittuaan nuori pari asettui asumaan 
Espooseen mutta kyllästyttyään ruuhkasuomen me-
noon matka jatkui vuonna 1988 Turkuun. Työpaikka 
järjestyi Sampo-vakuutus yhtiössä ja siellä Tom ehti 
työskennellä 27 vuotta – tosin työnantajan nimi ja 
organisaatiorakenne ehti muuttua moninkertaisesti 
verrattuna Tomin työtehtävien muutoksiin. Turussa 
soutuharrastus jatkui ja vaihtui myöhemmin sulka-
pallon kautta uintiin.  

Tomin vanhemmat jäivät asumaan Helsinkiin jossa 
äiti, jäätyään leskeksi vuonna 2006, edelleen asuu. 
Ajomatka Turusta Helsinkiin on tullut tutuksi sillä 
Tom käy usein auttamassa häntä ja hoitamassa hä-
nen asioitaan. Juuri täytettyään 60 vuotta työsuhde 
Sampo-konserissa päättyi työnantajan tylyyn ilmoi-
tukseen. Useamman kymmenen työhakemuksen 
jälkeen Tom ymmärsi Suomen työmarkkinoilla vallit-
sevan ikärasismin luonteen ja ryhtyi etsimään muita 
vaihtoehtoja  

Nähtyään lehdessä ilmoituksen kuntoilukummi kurs-
sista, hän ilmoittautui siihen osalliseksi. Suoritettu-

aan kurssin syyskuussa 2020 ensimmäinen tuettava 
löytyi parin kuukauden jälkeen. Iältään 90+ oleva 
tuettava asui palvelutalossa jonka koronarajoituksis-
ta johtuen tapaamisiin tuli pikiäkin taukoja. Tuetta-
van perussairauksista ja niihin liittyvistä lääkityksen 
muutoksista johtuen alku- ja loppumittauksissa ei 
tapahtunut kehitystä, semminkin päinvastoin. 
”Harjoittelu noudatti ikään kuin aaltoliikettä, pääs-
tiin progressiivisella etenemisellä aallon harjalle jon-
ka jälkeen mätkähdettiin ulkoisten syiden takia ta-
kaisin aallon pohjalle” kertoo Tom. ”Täytyy kyllä an-
taa täysi tunnustus tuettavan sitkeydelle, ja kun hä-
nellä vielä lanttu leikkasi ja muisti pelasi kuin nuorel-
la tytönhupakolla niin että oma muistamattomuus 
välillä hävetti, koin tapaamiset kuitenkin kokonai-
suutena hyvinkin myönteisenä kokemuksena”. 

Säännöllisin välein järjestettävät kummien väliset 
tapaamiset ovat mukava lisä tähän varsinaiseen työ-
hön, vai pitäisikö sanoa harrastukseen – tosin niissä-
kin on ollut pitkiä koronasta johtuvia taukoja. 
”Mielestäni sovellun melko hyvin tähän tehtävään, 
minulla on omakohtaista kokemusta monesta eri 
urheilulajista ja monesta löytyy myös valmentajatut-
kinnot. Lisäksi olen toiminut kilpaurheilussa valmen-
nustehtävissä, ohjannut aikuisia kuntoilijoita uinnin 
tekniikoiden saloihin sekä toiminut nuorten kilpaui-
mareiden tukiharjoitteiden organisoijana. Tiedän 
myös 11 kerran leikkauspöytäkokemuksella minkä-
lainen henkinen kynnys on ylitettävä ennen kuin on 
kuntouttanut itsensä nollasta pelikuntoon. Tärkeätä 
toki on muistaa että toisen puolesta ei pidä mennä 
tavoitteita asettamaan vaan jokaisen on asetettava 
ne itselleen” Tom toteaa lopuksi.     

Korona rajoitusten helpottuessa hänellä on nyt toi-
nen kuntoilu ystävyys menossa. Toivotaan tästä kun-
toilu jaksosta hyviä tuloksia ja fyysisen kunnon ko-
hentumista tuettavalle. 

Terttu Raitanen, Tiedotusryhmä 

Tukea kotiharjoitteluun 
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Ystävätoimintaa yksinäisille 
Vapaaehtoisystävän voi kauttamme saada yksinäi-
nen 70 vuotta täyttänyt yksin asuja. 
 
Vapaaehtoiset eivät tee ammattilaisille kuuluvia teh-
täviä ja he toimivat tavallisen ihmisen tiedoin ja tai-
don, joten toimintaan emme voi ottaa henkilöitä 
jotka tarvitsevat ammattilaisen apua muisti-,  
päihde- tai mielenterveyssyistä. 
 
Vapaaehtoiseksi ystäväksi voi ryhtyä osallistumalla 
Ystävän peruskurssille. 
 
LISÄTIETOJA: puh. 045 613 8839  
ww.vanhustuki.fi. 
 
Toiminta on maksutonta eikä  
velvoita yhdistyksen jäsenyyttä.  

Jumppavinkit 
Ensimmäinen jumppavinkki on Maaritilta. 
Moni pystyy vahvistamaan käsivarsia punnertamalla seinää 
vasten, ja samalla ranteetkin vahvistuvat. 
1. Nosta kämmenet seinää vasten noin rinnan korkeudelle. 
2. Jännitä vartalo suoraksi—pidä linja kantapäistä pääla-
keen suorana koko liikkeen ajan. 
3. Koukista kyynärpäitä ja puske kädet takaisin suoraksi. 
Mitä kauempana olet seinästä, sitä raskaampi liike on. 

Tertun vinkki on venyttää rintalihaksia, sopii hyvin vaikka punnerrusten jälkeen. 
1. Nosta kyynärvarsi vasten seinää, sormet kohti kattoa, kyynärpää noin kainalon 
kohdalla. 
2. Käännä vartaloa poispäin seinästä, kunnes tunnet venytystä rintakehän etu-
puolella olkapään seudulla. Voi kääntää päätä poispäin seinästä, kuten Terttu 
tekee kuvassa—venytystä saavat myös kaulan lihakset. 
3. Hengitä syvään muutama kerta, nauti venytyksestä. 
4. Päästä käsivarret rennoksi—ravistele ja tee venytys toisella puolella. 

Raili muistuttaa hyvän ryhdin merkityksestä. Sillä on vaikutusta mm. tasapainoon. 
Omaa ryhtiä voi tarkkailla päivittäin esimerkiksi asettumalla selkä seinää vasten: vie kan-
tapäät, pakarat, rintaranka ja takaraivo kiinni seinään. 
Pidä asento ja tutkaile kehon asentoa:  
• Onko paino molemmilla jaloilla ja koko jalkaterillä? 
• Saatko ojennettua polvet suoriksi? 
• Koitapa saada alaselän notkoa pienemmäksi vetämällä napaa selkärankaa kohti 

(alaselän kohdalla kuuluu olla pieni notko). 
• Päästä hartiat rennoksi ja paina olkapäitä kevyesti seinää kohti. 
• Vedä leukaa ”sisään” niin, että tulle ainakin kaksoisleuka. 
• Muista hengittää! 

Harjoitus tekee mestarin, eikä kukaan ole seppä syntyissää! 

Rami on aloittanut tukiystävänä alle 
vuosi sitten. Hän opiskelee Turun 
yliopistossa ja kuuli siellä Vanhustu-
en ystävätoiminnasta. Niin he sitten 
tyttöystävänsä kanssa osallistuivat 
ystäväkurssille. 

Hänelle löytyi tuettavaksi 84-vuotias yksinäinen 
mieshenkilö, jonka luona he tapaavat joka toinen 
viikko. Tapaamiset sujuvat kahvittelun lomassa seu-
rustellen ja tarinoiden. Tuettava on enimmän ajan 
yksinään, koska vaimo on hoidossa dementiakodissa 
ja aikuistuneet lapset harvoin ottavat yhteyttä. Tu-
kiystävän käyntejä hän odottaa mielellään – saaden 
näin arkeensa sisältöä ja positiivista mieltä.  
Rami kertoo, että on mielenkiintoista tavata ja pitää 
seuraa jo pitkään eläneen ikäihmisen kanssa ja kuul-
la hänen elämän kokemuksiaan. 
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Vapaaehtoiset risteilyllä 
MUKAVA MERIMATKA  

  
Monilukuinen muijalauma marssi matkustajaterminaaliin, 
missä meille matkalaisille myönnettiin matkaliput. Mukaan 
mahtui myös muutama mainitsematon muikea mies. Matka-
sihteerimme melkein murskaantui melkoisen menomankelin 
myllerryksessä. Mainittu monipuolinen matkaoppaamme mu-
rehti myös muistilistaan merkityistä määräajoista. Marjakin 
matkusti meidän muiden mukana. 
 
Mahtavassa matkustajalaivassa mutustelimme meriaamiais-
ta maitokahvin myötäillessä mössöä mahaamme. Miehistö 
mahdutti meidät melko matalaan merinäköalattomaan moni-
toimitilaan, missä meidät määrättiin mietintäryhmiin. Myö-
hemmin meitä muistutettiin miehekkään monisanaisesti myy-
mälän mahdollisista maistiaisista.  
 
Maisemat muuttuivat, majakka moikkasi merenkulkijoita. 
Mikrofoni maallikon mämmikourassa marmatti mahdottomasti. Mukailtujen mat-
kaleikkien myötä myönteisyys motivoi mieliämme. Maksimaalinen maalaisjärki 
mahdollisti mestariluomuksen.  
 
Maarianhaminassa meidät marssitettiin menolaivasta meri-
lounaalle. Mahdutimme mukavasti matkavaatteemme mes-
siimme. Matkalaisille maistuivat muhkeat murkinat, musta-
leipäkin. Merihenkisistä maljoista mässäiltiin monia muita-
kin maistiaisia. Makuhermoja muljautteli monenlainen me-
renelävä. Mm. muikut, mustekala, mäti mahtuivat monen-
kin mahaan. Mietoja matkajuomia maisteltiin muovisista 
mukeista. 
 
Myöhemmin menimme malttamattomina musiikin melskee-
seen mamboa myötäilemään. Maskuliinien minimaalisuus 
meinasi masentaa muijat. Maksukykyisinä maksoimme 
myymälässä melkein mitä mieleen muistui (makeiset, mekot, 
marmeladit). Merkkituotteet muotikaupasta mankeloitiin 
matkamme menoarvioon mahdutetulla mammonalla. 
 
Melko myöhään matelimme maihin mallikkaassa muodostel-
massa muutama mansikkalikööri matkalaukussa. Mallasjuo-
mat matkasivat monenlaisissa menopeleissä mukanamme. 
Maahanmuuttovirkailijat muikistelivat meitä melkoisesti. 
Marja mokoma miltei myöhästyi maihinnoususta. 
 
Mieleenpainuva matkamme muokkasi meissä monia mielikuvia. 
Myönteisyyskerroin monistui meille me-henkisille, mitenkäs muu-
ten, miltei miljoonalla. 

Matkaa muisteli Matin muija 

Kiitos kaikille osallistujille  

- meillä oli kanssanne mukavaa! 

T. henkilökunta 
Kuvat: Laura Tuominen 
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Avoimia vapaaehtoistehtäviä—tule mukaan! 
Toimintamme perustuu vapaaehtoistoimintaan ja noudatamme toiminnassamme  

vapaaehtoistoiminnan periaatteita. Vapaaehtoinen sitoutuu toimimaan haluamassaan  
tehtävässä palkattomasti, tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. 

Ryhtyisitkö kuntoilukummiksi yksin asuvalle yli 70-
vuotiaalle? Tapaatte joka toinen viikko neljän kuu-
kauden ajan jumpan merkeissä. Jumppaohjelmat 
annetaan valmiina ja käydään läpi ohjaajan kanssa. 
 
Mukaan pääset osallistumalla Kuntoilukummikurs-
sille. Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloitta-
mista. 

Seuraavat kurssit 
Ke 17.8. kello 9-12 
Ti 6.9. kello 16:30-19:30 

 
Ilmoittaudu/lisätietoja:  
puh. 050 5443313 / Iida tai https://
www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/
vanhuksen-kuntoilukummiksi/  

Yhdistyksen kaikille vapaaehtoisille 

 
Vapaaehtoisten Syysstartti 

 
 

Tiistaina 30.8. kello 10-11:30 Betaniankatu 12  
on aika tavata muita yhdistyksen vapaaehtoisia. 

 
Luvassa liikunnallista ohjelmaa Karikon lenkin varrella —  

kukin osallistuu  oman kuntonsa mukaan. 
 

Ilmoittaudu viimeistään keskiviikkona 24.8. 
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Tarjolla paikkoja kuntoilukummina 

Ryhdy ystäväksi yksinäiselle yli 70-vuotiaalle 
Voit toimia esim. tuki–, puhelin– tai digiystävänä. 
Tapaat vanhuksen joka toinen viikko. 
 
Pääset mukaan osallistumalla Ystävän peruskurssil-
lemme. Kurssille osallistuminen ei velvoita sinua 
aloittamaan toimintaa. 
 
Seuraava kurssi on ke 24.8. kello 16.30-19.30. 

Haluatko ystäväksi jo kesällä? Ota 
yhteyttä, niin sovitaan perehdytys.  
 
Ilmoittaudu/lisätietoja:  
puh. 045 613 8839 / Laura tai 
https://www.vanhustuki.fi/toiminta/
vapaaehtoistoiminta/ystavatoiminta/ 

Tilaisuutta tukee 

Tule mukaan ohjelmatyöryhmään 

Ohjelmatyöryhmässä suunnittelet ja toteutat viihde-
tilaisuuksien, kuten Vanhustuen iltapäivien, ohjel-
mat yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Ilta-
päiviä on kolme syksyn aikana. 

Lisäksi syksyllä tehdään retki ja teatterimatka, joissa 
ohjelmatyöryhmäläisiä toimii matkanjohtajina. 
 
Lisätietoja: puh. 045 613 8840 / Nina 

Vapaaehtoisten juoksuryhmä tiistaisin kello 17 (kokoontuu juhannukseen asti ja seu-
raavan kerran elokuussa). Tavataan Betaniankatu 12 ja hölkätään kukin oman kun-
non mukaan noin 30 min ajan. 

https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/
https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/
https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/
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Luennot ja tietoiskut 

Sudokut 

Täytä ruudukot 
niin, että  

jokaiseen pysty– 
ja vaakariviin  

sekä 3x3 ruudun 
kokonaisuuteen 

tulee kerran  
numerot 1-9. 

R
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Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

     2 6 3  

3 8       2 

2   6 9   4 8 

 9  2   4   

   3  7    

  8   9  6  

8 6   2 1   4 

5       2 1 

4 1 2 5 3     

 5 6 3      

8 1      4 6 

7    6 2   3 

  5  8 6  7 4 

   1  9    

6 2  4   3   

5   6 9   3 1 

1 6       2 

 9 4 5   8 6  

Kaikille avoimet ja maksuttomat Olohuoneen tie-
toiskut maanantaisin kello 13 yhdistyksen toimis-
tolla sekä etäyhteydellä (linkki kalenterissa https://
www.vanhustuki.fi/toiminta/kaipaatko-ystavaa/)  
 
6.6. Tuettua asumista yhteisöllisesti Hyvinvointi-
keskus Skanssissa. Minkälaista olisi asua paikassa, 
jossa voit olla kotonasi itsenäisesti, mutta tarvittaes-
sa tuetusti. Uudenlaiseen yhteisölliseen arkeen si-
nut johdattelee Kiinteistömaailman vuokranvälittäjä, 
sekä palveluntarjoaja Ikifit kertoo heidän tuetun 
asumisen ja kuntoutuksen palveluistaan.  

20.6. Oikeus hyvään kuuloon kuuluu kaikille. Tule 
tutustumaan erilaisiin kuulon apuvälineisiin ja kuu-
let myös kuulotarkastuksesta. Alustajana Joonas 
Nyman, Kuulotekniikka Oy.  

1.8. Aihe varmistuu myöhemmin. 

15.8. Ikääntyneiden liikunta Turussa. Kuulet lii-
kuntapalveluiden tarjonnasta senioreille. Liikunta-
palveluvastaava Topi Hella liikuntapalvelut, Turun 
kaupunki. 

29.8. Ikäihmisten yksinäisyys – totta vai tarua. 
Keskustelu-tilaisuus yksinäiselle, huolta kantavalle 
läheiselle ja asiasta kiinnostuneelle. Keskustele-
maan johdattele Katri Korvela Turun Seudun Van-
hustuki ry. 

 

Kaikille avoin ja maksuton Virkeä vanhuus -luento 
pääkirjaston Studiossa (Linnankatu 2) sekä etäyhtey-
dellä https://omakirjasto.fi/videot/  

Ti 9.8. Rakasta aivojasi – aivoterveyttä arkeen. 
Aivoterveydenedistäminen elämänkaaren eri vai-
heissa on tärkeää jatkuen koko elämän ajan. Omaa 
aivoterveyttä voi helposti edistää terveellisellä 
ruokavaliolla, säännöllisellä liikunnalla ja riittävällä 
unella. Mutta mitä kaikkea muuta aivomme tarvit-
sevat voidakseen hyvin? Luennoimassa Aivoliiton 
asiantuntijat Sanna Reuna ja Kirsi Lukka-Aro. 

 
Ajantasaiset tiedot ja opastusta puh. 044 536 7741. 

Kesän ryhmät 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

TOIMISTOLLA (Läntinen Pitkäkatu 33) 
Huom. Toimisto on suljettu viikon 28 (11.-17.7.) ja 
ryhmät ovat sen viikon tauolla. 
• Bingo joka toinen maanantai kello 13-14:30 alka-

en 13.6. ohjaajina Marja ja Helena. 
• Kädentaidot joka toinen keskiviikko kello 13–15 

alkaen 8.6. Materiaalit yhdistykseltä. Ohjaajina 
Anja, Noora ja Tuula. 

• Ikivireät keskusteluryhmä joka toinen torstai 
kello 13.14:30 alkaen 2.6. Rainerin johdolla. 

• Yksinäisten vertaisryhmä torstaina 9.6. ja 18.8. 
alkaen joka toinen torstai kello 15–17. Lisätietoja 
ohjaajalta Katrilta: p. 044 714 7010. 

• Pelikerho joka perjantai kello 10-11:30. Hyvällä 
säällä pelataan mölkkyä Asemanpuistossa ja huo-
nolla kelillä korttia toimistolla. Ohjaajana Anne. 

 
RUUSUKORTTELISSA (Puistokatu 11) 
• Sitä sun tätä joka maanantai kello 13–14 talvi-

puutarhassa (3. krs) Annelin johdolla. 
• Pihatuolijumppa Ruusukorttelin puutarhassa 

ma, ke ja pe kello 11 koko kesän. Ohjaajana An-
neli, kukin jumppaa oman kunnon mukaan ja 
omalla vastuulla. 

Ryhmä ovat kaikille avoimia ja maksuttomia—voit tulla mukaan ilmoittautumatta millä kerralla tahansa. 

https://omakirjasto.fi/videot/
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• ke 1.6. kello 10-11:30  Keskustellaan valokuvista 
kahvittelun lomassa ja vietetään mukava ja ren-
to yhdessäolohetki Marjukan kanssa. Voit ottaa 
oman muistoja herättävän valokuvan mukaasi. 
Yhteistyössä Kotikunnas /Sippe.  

• ke 15.6. kello 10-10:30 Kesäinen tuolijumppa 
musiikin tahdissa. Jumpan ohjaa fysiotera-
peutti Ina Vihiniemi TULE-tietokeskuksesta. 

• ti 21.6. kello 10-11:30 Keskustellaan kuvatai-
teesta kahvittelun lomassa ja vietetään mukava 
ja rento yhdessäolohetki Marjukan kanssa. Yh-
teistyössä Kotikunnas /Sippe.  

• to 23.6. kello 10-11:30 Juhannusjuhlat Vanhus-
tuen malliin Ilmoittaudu viimeistään ma 20.6. 

• ti 28.6. kello 13–14 Syntymäpäiväkahvit kesä-
kuussa syntyneille. Kakun 
tarjoaa MBakery, tilaisuutta 
tukee Turun Kauppakamari. 
Ilmoittaudu viimeistään ke 22.6. 

• ti 26.7. kello 13–14 Syntymäpäiväkahvit heinä-
kuussa syntyneille. Kakun tarjo-
aa Salosen leipomo, tilaisuutta 
tukee Turun Kauppakamari. 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään to 21.7. 

• ti 23.8. kello 13–14 Syntymäpäiväkahvit 
elokuussa syntyneille. Kakun tarjoaa Lei-
pomo Nurmi & Sulonen, tilaisuutta tukee 
Turun Kauppakamari. Ilmoittaudu vii-
meistään to 18.8. 

• ke 24.8. kello 13–16 Omenasose -paja 1 ja  
• ti 30.8. kello 13–16 Omenasose -paja 2.  
Tule Pirjon kanssa tekemään itsellesi 
omenasosetta. Paikalle tuodaan ome-
noita, jotka on etukäteen kerätty ja pes-
ty. Yhdessä omenoista poistetaan sie-
menkodat ja kolhiutuneet kohdat. Ne 
lohkotaan paloiksi ja keitetään. Ja lopuk-
si sose laitetaan puhtaisiin lasipurkkei-
hin ja kansi kiinni.  
Ota mukaan: puhtaita lasipurkkeja ja niihin sopivat 
kannet, omenien käsittelyyn pieni veitsi ja talouspa-
perirulla.  
Ilmoittaudu  jompaankumpaan tai molempiin vii-
meistään ma 22.8. 
 

Ajantasaiset tiedot tapahtumista kotisivuilla 
www.vanhustuki.fi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

puh. 044 536 7741.  

Tapahtumia toimistolla 

• ti 7.6.  Kävelysiltojen Turku.  
Ovatko Humalistonsilta, Jousi ja Brahensilta sinulle tuttuja jalankulkijoi-
den oikoteitä? Kokoonnutaan toimistolle kello 11 ja käydään Ansan 
kanssa kävellen tutustumassa! Kävelyn päätteeksi on mahdollisuus 
omakustanteiseen ruokailuun Logomo Kitchenissä. PS. Sillalle pääsee 
myös hissillä. 
 

• ti 14.6. Tutustumisretki Föli vesibussiin.  
Kokoonnutaan Martinsillan luona (Itäinen pitkäkatu), mistä m/s 
Jaarli lähtee kello 11. Kierroksen jälkeen kello 12:15 jäädään pois 
Forum Marinumin pysäkillä ja sen jälkeen on mahdollisuus omakus-
tanteiseen lounaaseen ravintola Göranissa. HUOM! Vesibussimatka 
omakustanteisesti (Fölin matkakortti, lähimaksu, mobiili tai kätei-
nen; kertalippu 3 € ja se on voimassa 2 h). Reissussa opastaa Pirjo. 
 

• ti 5.7. Kevyesti pitkin Läntistä Pitkäkatua. 
Turussa on katu, jonka elämänmeno on meille monille vierasta. 
Kokoonnutaan kello 11 toimistolle, mistä lähdetään Pirjon kans-
sa kävelemään kohti linja-autoasemaa ja matkalla ihmetellään 
kadun elämää. Kävelyn päätteeksi on mahdollisuus omakustan-
teiseen ruokailuun Helmikahvilassa Tuureporinkadulla.  

Vanhustuen kulkijat 

Lähde: Föli.fi 

Tehdään yhdessä pieniä retkiä tutustuen lähiympäristöön. Mukaan saa tulla ilmoittautumatta. 

http://www.vanhustuki.fi
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Tule mukaan Aivoterveys- ja 
muistiryhmään!  

 

Ryhmä kokoontuu toimistolla maanantaisin 8.8. – 
12.9.2022 klo 9.30 – 11.30, yhteensä kuusi (6) ker-
taa Vanhustuen toimistolla. Ryhmään ilmoittautu-
valta toivotaan, ettei hänellä ole arkisuoriutumista 
haittaavaa muistisairautta.  

Ryhmän sisältöinä ovat ”Arjen aivoterveys” sekä 
”Muisti”. Asiasisältö on etenevä kokonaisuus, jossa 
osallistujien kokemuksilla ja oivalluksilla on mer-
kittävä sijansa. Ryhmäläisiltä toivotaan mahdolli-
suuksiensa mukaan säännöllistä osallistumista.  
Muistitehtävät ovat pääasiassa kynä-paperitehtäviä 
- riittää, että jokainen tekee parhaansa.  

Ryhmän ohjaajana toimii Anita, joka on vapaaehtoi-
nen Ahaa! -aivotreeniohjaaja sekä Aivoliiton  vapaa-
ehtoinen aivoterveysosaaja.  

 

Ilmoittaudu 1.8. mennessä. 

Unikoulu - lääkkeettömillä 
unenhoitokeinoilla  

parempaan uneen  
 

Ryhmä kokoontuu toimistolla keskiviikkoisin 24.8.–
28.9. kello 10–11.30 , yhteensä kuusi (6) kertaa 
Vanhustuen toimistolla.  

Kurssin aikana saat tietoa unesta ja vireydestä se-
kä keinoista, joilla voit niihin vaikuttaa. Kurssilla 
tehdään erilaisia harjoituksia itsenäi-
sesti sekä ryhmässä.  

Unikoulun ohjaajana toimii fysiotera-
peutti Ina Vihiniemi TULE -tieto keskuk-
sesta. 

 

Ilmoittaudu 17.8. mennessä. 

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset  

toimistolle puh. 044 536 7741.  

Ilmoittaudu maksuttomille kursseille 

Yhdistyssihteerit 
Noora Holmberg 
Tuula Temonen (8.8. asti) 
044 536 7741 
info@vanhustuki.fi 
 
Vastaava yhdistystyöntekijä 
Erik Långstedt (1.8. alkaen) 
044 7811 674 
yhdistys@vanhustuki.fi 
 
Projektikoordinaattori 
yksinäisten vertaisryhmät 
Katri Korvela 
0447147010 

vertaisryhma@vanhustuki.fi 

Kuntoilukummitoiminnan  
koordinaattori 
Iida Aulas 
050 544 3313 
kuntoilukummi@vanhustuki.fi 
 
Tukiystävätoiminnan  
suunnittelija 
Laura Tuominen 
045 613 8839 
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi 
 
 
 
 

Tukiystävätoiminnan ohjaaja 
Sonja Vainikka 
050 597 9751 
ohjaaja@vanhustuki.fi 
 
Tukiystävätoiminnan ohjaaja 
Irene Virtanen (sij. 23.6. asti) 
Vera Holm (27.6. alkaen ) 
044 536 7721 
ohjaaja2@vanhustuki.fi 
 
Toiminnanjohtaja  
Nina Karuneva  
045 613 8840  
nina.karuneva@vanhustuki.fi 

Työntekijöiden yhteystiedot 

Vappujuhlat 2022 
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1. Kuppapassin. 

2. Juseliuksen paitatehtaan naiset, joiden palkko-
ja pienennettiin neljänneksellä.  

3. Noin 11 000 (asukasluku oli noin 13 000). 

4. Aurajoen jäällä 1817.  

5.Agricolasta ei ole säilynyt yhtään piirrosta, jo-
ten taiteilijat ovat käyttäneet mielikuvitustaan. 

6. Ruumiinavauksiin. 

7. Ns. akateemisen Hesen kohdalla Hämeentien 
varrella.  

8. Seikon synnytyssairaalassa on syntynyt noin 
24 000 turkulaista.  

9. Ödlan (Lisko).  

10. Luostarin välikadulta (Suurtorilta Brinkkalan 
talon ja Katedraalikoulun välistä lähtevä kuja). 

Anagrammien ratkaisut 

Kaarina 
Parainen 
Nousiainen 
Pyhäranta 
Somero 

Sauvo 
Oripää 
Taivassalo 
Koski 
Pöytyä 

Su
d

o
ku

je
n

 r
at

ka
is

u
t 

9 4 1 8 7 2 6 3 5 

3 8 6 1 9 4 7 9 2 

2 7 5 6 9 3 1 4 8 

6 9 3 2 8 5 4 1 7 

1 2 4 3 6 7 5 8 9 

7 5 8 4 1 9 2 6 3 

8 6 9 7 2 1 3 5 4 

5 3 7 9 4 6 8 2 1 

4 1 2 5 3 8 9 7 6 

P
u

lm
ie

n
 v

as
ta

u
ks

et
 

Ristikon  
ratkaisu 

2 5 6 3 1 4 7 9 8 

8 1 3 9 5 7 2 4 6 

7 4 9 8 6 2 5 1 3 

9 3 5 2 8 6 1 7 4 

4 8 7 1 3 9 6 2 5 

6 2 1 4 7 5 3 8 9 

5 7 2 6 9 8 4 3 1 

1 6 8 7 4 3 9 5 2 

3 9 4 5 2 1 8 6 7 

Kuvan origamikukkia tehdään keskiviikkona 
22.6. kello 13-15 kädentaidot ryhmässä 

- tervetuloa opettelemaan! 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mikael_Agricola
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Seikon_synnytyssairaala&action=edit&redlink=1
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Jäsenedut yhteistyökumppaneiltamme vuonna 2022 

ACTION GROUP FINLAND OY Kaari-plasmasytytti-
met ja taskulamput www.kaarilighters.com koodilla 
vanhustuki21  ja yhdistyksen toimistolta -15% . 
 

ASIANAJOTOIMISTO KAILIALA OY Tuureporinkatu 
6, Turku. www.asianajotoimistokailiala.fi. Puh. 02 
2843 400,  Testamentin ja edunvalvontavaltuutuk-
sen laatiminen -15 %. 
 

ATK-APU SP-SYSTEMS OY Viilarinkatu 5 (Länsi1-
keskus), Turku. Puh. 040 512 3906, www.atk-apu.fi. 
Tietokoneen huoltotyöt, mikrotuki, opetus ja koti-
käynnit -15 %. Tietokoneet ja tabletit -10 % normaa-
lihinnoista. 
 

HANSATORIN APTEEKKI Hansakortteli Yliopistonka-
tu 20 (2.krs), Turku. www.hansatorinapteekki.fi.  
Vapaankaupan tuotteista -10 %.  
 

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

HIERONTA Satama Wellness Puutarhakatu 17 A 32 
(3krs), Turku. Ajanvaraus: www.satamawellness.fi 
tai Petja puh. 040 094 3505 / Teemu puh. 040 834 
0161 / Kirsi puh. 040 788 6440 / Casper puh. 044 
271 4085.-5 € normaalihintaisista hierontahoidoista. 
 

INSTRUMENTARIUM PUPILLI Eerikinkatu 6, Turku. 
Puh. 0203 32 852, www.instru.fi. Normaalihintaiset  
silmälasit -30 %, Näöntarkastus veloituksetta, Laa-
jennettu näöntarkastus 35€, Normaalihintaiset au-
rinkolasit -20%, Normaalihintaiset piilolinssit -25%, 
Piilolinssien sovitus, vaihtosovitus ja jälkitarkastus 
veloituksetta. Etuja ei voi yhdistää muihin tarjouk-
siin tai voimassa oleviin kampanjoihin. 
 

KAUNEUSKESKUS ILO Maariankatu 3A, Turku. 
Puh. 044 700 1818, www.kauneuskeskusilo.fi. -15% 
jalkahoidoista..  
 

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

KUNTO- JA HYVINVOINTIKESKUS STUDIO ONE, Ai-
kuisten paikka - tule juuri sellaisena kuin olet. Pitkä-
mäenkatu 6 (3krs), Turku. Puh. 040 829 5464, in-
fo@studio-one.fi. . Kuukausijäsenyyksistä -5€/kk. 
10x Kuntosali ja Ryhmäliikunta -kortit: -10% 
(rajoitus: 1kpl/hlö). Veloitukseton tutustumiskäynti 

kuntosalille tai ryhmäliikuntaan tai tapaaminen 
(60min) personal trainerin kanssa. 
 

KUULEMISEN ERIKOISLIIKE, Puistokatu 10, Turku. 
Puh. 044 043 2040, paivimatti.fi. -10% tarvikkeista. 
 

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

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

MUOTITALO MARILYN Humalistonkatu 13, Turku. 
www.muotitalomarilyn.fi. Normaalihintaisista nais-
ten vaatteista 20 % alennus.  
 

RUISSALON KYLPYLÄ Ruissalonpuistotie 640, Turku. 
www.ruissalospa.fi. Sauna- ja allasosaston käyttö     
-40 % päivän hinnasta. Etu ei ole voimassa aatotoi-
na, juhlapyhinä, heinäkuussa eikä viikot 8 ja 52. 
Alennus on henkilökohtainen. 
 

RUNOSMÄEN KUKKA Veteraaninkatu 3, Turku 
(sisäänkäynti Piiparinpolun puolelta). Puh. 
02 477 2770. Avoinna ark. 9.00–17.00, la 8.30–
14.00. Sesonkiaikoina palvelemme myös pyhi-
nä. Jäsenetuna -10 % kukista. 
 

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

TURUN NAISVOIMISTELIJAT, Liikuntakeskus Ener-
gym, Vähäheikkiläntie 56 C 2.krs, Turku. Puh. 040 
416 1906, tnv@tnv.fi. Kevätkauden liikuntakortti      
-5€, lisäksi TNV:n jäsenmaksu 20€/vuosi.  
 

VIKING LINE, Ensimmäinen linja, Turku. 
www.vikingline.fi tai 0600 41577 (2,01 €/vast.puh. + 
pvm./mpm.). Viking Linen Vuorokaudenristeilyt Tu-
rusta -10% valitusta hyttiluokasta, tuotetunnus: 
FKKRY. Etua ei voi yhdistää Viking Line Club  -
etuihin. 

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

http://www.kaarilighters.com/
http://www.asianajotoimistokailiala.fi
tel:022843400
tel:022843400
http://www.pietet.fi/fi
tel:+358447001818
http://www.kauneuskeskusilo.fi
mailto:info@studio-one.fi
mailto:info@studio-one.fi
mailto:tnv@tnv.fi
http://www.vikingline.fi/
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LIITY JÄSENEKSI—tue toimintaamme 

Turun Seudun Vanhustuki ry           Jäsenhakemus 2022 
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku                     
 
Liityn  henkilöjäseneksi (20 €/kalenterivuosi, yksityishenkilöt)  

 kannatusjäseneksi (50 €/kalenterivuosi, yritys, yhteisö) 
 
Etunimet          Sukunimi 
 
________________________________ ____________________________________________ 
Osoite                   Postinumero ja -toimipaikka 
 
_________________________________________________ ____________________________ 
Puhelin           Sähköposti           Syntymävuosi 
 
______________________________ _________________________________ ______________ 
Haluan jäsenpaketin ja laskun kirjepostina sähköpostitse  
 
Päivämäärä _____ / ______ 2022  
 
Allekirjoitus, allekirjoituksellani hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n säännöt ja annan luvan 
tallentaa tietoni yhdistyksen jäsenrekisteriin. 
 
_____________________________________________________________________________ 
Lomakkeen vastaanottaja täyttää: 
Jäsenmaksu:  laskutettu _____ / ______ 2022 
   maksettu _____ / ______ 2022 
Jäsenen tiedot tallennettu asiakasrekisteriin _____ / ______ 2022 
Jäsenpaketti toimitettu _____ / ______ 2022 
Vastaanottajan nimikirjaimet: _____________________________           

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö 
tai yhteisö / yritys (kannatusjäsenyys), joka toimii 
yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja tarkoitusperien 
hyväksi. 

Voit hakea jäsenyyttä: 

• Täyttämällä alla olevan jäsenhakemuslomak-
keen. Leikkaa se irti ja postita toimistolle 

• tai ilmoittaudu netin kautta 
www.vanhustuki.fi. 

Jäsenyys on aina kalenterivuosikohtainen. 

Jäsenenä saat 

•  Vanhustuen viestin postitettuna kotiisi neljäs-
ti vuodessa 

•  oikeuden osallistua yhdistyksen matkoille ja 
retkille sekä varainkeruutilaisuuksiin jäsenhin-
taan 

•  jäsenetuja yhteistyökumppaneiltamme 

•  äänioikeuden yhdistyksen sääntömääräisissä 
kokouksissa (henkilöjäsenet). 

Ja lisäksi mahdollistat toimintaamme. Kiitos! 

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

Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumatonta.                   
Kotipaikkamme on Turku. 
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Turun Seudun Vanhustuki ry 
 
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku.  
Toimisto on avoinna ma-ke kello 9-12 ja to kello 12-15.  
Toimisto on suljettu viikon 28. 
Puh. 044 536 7741 

info@vanhustuki.fi  
www.vanhustuki.fi     

”Elämään iloa ja ystävältä tukea” 

Kuvan Hippoja ja muita käsityökerhon tuotteita myynnissä toimistolla. 


