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Meidän arkeamme!
On hienoa saada kokea tämä kaunis kesä, aistia
kesän tuoksut, värit ja lämpö. Lämpö tosin tässä
määrin, kuin mistä nyt on saatu nauttia tänä
kesänä tuo selviytymishaasteita nesteen riittävän saannin ja yleisen jaksamisen kannalta. Varjoon hakeutuminen ja auringolta suojautuminen on ollut hyvä muistisääntö, jotta vähänkin
on pysynyt tolkuissaan.

Turun Hyvinvointitoimiala on omassa lausunnossaan huomioinut kutsuohjatun kuljetuspalvelun käyttöönoton mahdollisuudesta ja Vanhusneuvosto toivoi vanhus- ja vammaisneuvostoilta pyydettävän lausuntoa ennen päätöksen
tekemistä kokeilun vakinaistamisesta tai lopettamisesta. Me olemme yhdistyksenä olleet
tämän asian takana, jotta turvallisuus ja toisaalta liikkumisen mahdollistuminen rollaattoria
apuvälineenä käyttävillä olisi helpompaa myös
taloudellisesti.

Yhdistyksen yhtenä tavoitteena koko yhdistyksen elinkaaren aikana on ollut rollaattorilla
maksutta matkustaminen bussissa. Merkittävä,
joskin ”osavoitto” on nyt saavutettu kun Turun
seudun Joukkoliikennelautakunta teki päätöksen vuoden kestävän kokeilun aloittamisesta
24.9.2018 alkaen talviaikataulujen tullessa voimaan Fölin alueella.

Asuminen ja siihen liittyvät järjestelyt tuottavat
meille kaikille pohdittavaa ja välillä ongelmiakin.
Varsinkin, kun tulee tilanne, ettei omassa nykyisessä kodissaan enää pysty syystä tai toisesta
asumaan. Onko oikeasti mahdollisuus tehdä
valintoja tässä tilanteessa? Olemme yhdistyksessä rakentaneet asumiseen liittyvää tapahtumaa 23.10. Ruusukorttelissa. Kannattaa tulla
tutustumaan tapahtuman antiin.

Kokeilu tarkoittaa, että Fölin alueella liikennöivissä busseissa saa matkustaa klo 11.00-13.00
välillä maksutta rollaattorilla. Matkustamisen
tuomia haasteita ja rollaattorin kanssa matkustavien määrää seurataan kokeilun aikana ja
kaikki muut Föli-kunnat paitsi Lieto on antanut
Turulle valtakirjan päättää jatkosta tämän kokeiluvuoden jälkeen. ”Tuuletetaan” siis tämän
puolesta ja otetaan maksuton mahdollisuus
käyttöön.

Kaikille aurinkoisia loppukesän päiviä,
Maarit Kulmala
puheenjohtaja

Hallitus: Katri Lahtivuori, Raili Koski, Eira Tähtinen, Mirja Kautonen, Seppo Grönlund, Marja Tuohimaa ja Maarit Kulmala (kuvasta puuttuvat Minna Löppönen ja Laura Viikari).
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Jäsenhankintakilpailu—hanki uusi jäsen ja voita!
Kilpailussa palkitaan vuoden 2018 paras jäsenhankkija sekä kaksi muuta jäsenhankkijaa.
SÄÄNNÖT
1.
Jäsenhankintakilpailu toteutetaan ajalla 1.8.–30.9.2018.
2.
Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan ne henkilöjäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa 31.7.2018 mennessä.
3.
Jokaisesta uudesta jäsenestä saa yhden pisteen ja arvan. Eli, jos jäsen on hankkinut kymmenen uutta jäsentä, on hänellä arvonnassa kymmenen arpaa.
4.
Ehtona pisteen ja arvan saamiseksi on, että uusi jäsen on maksanut jäsenmaksunsa
15.10.2018 mennessä.
5.
Pistelaskua ja arpoja varten jäsenhankkijan tulee huolehtia, että uusi jäsen merkitsee hänet
suosittelijaksi jäsenlomakkeeseen. Lomakkeessa ei ole erillistä kohtaa, vaan suosittelijan
nimi kirjoitetaan yläreunaan.
6.
Uudeksi jäseneksi lasketaan yksityishenkilö, joka ei ole ollut yhdistyksen jäsenenä vuosina
2016–2017 tai liittynyt jäseneksi ennen 1.8.2018..
7.
Palkinnot: Eniten jäseniä hankkinut saa lahjakortin Turun kaupunginteatteriin (arvo 70 €).
Tasatuloksen kyseessä ollen voittaja arvotaan. Kaikkien jäsenhankintaan osallistuneiden
kesken arvotaan kaksi 30 € lahjakorttia yhdistyksemme tuotemyyntiin. Jo yhdelläkin hankitulla jäsenellä pääsee siis mukaan arvontaan.
8.
Sama henkilö ei voi voittaa kuin yhden palkinnon.
9.
Kilpailun tulokset ilmoitetaan voittajille puhelimitse 30.10.2018 mennessä. Tulokset julkaistaan yhdistyksen joulukuun jäsenlehdessä ja facebook – sivuilla.
10. Voitot on noudettavissa yhdistyksen toimistolta.
11. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

Vinkkejä ja tukea jäsenhankintaan









Pyydä ihmisiä jäseneksi.
Kutsu ihmisiä tutustumaan toimintaan:
tee treffit tapahtumaan tai tulkaa yhdessä
infoon.
Kerro monipuolisesta toiminnastamme
vanhusten hyväksi.
Anna ihmisille yhdistyksen esite, tapahtumakalenteri ja jäsenlomake. Saat niitä
maksutta toimistolta.
Kerro mahdollisuuksista toimia yhdistyksen vapaaehtoisena.
Jos vapaaehtoistoiminta kiinnostaa, rohkaise ihmisiä osallistumaan maksuttomalle Ystävän peruskurssille.

Toimintalukuja kevätkaudelta. Yhdistys järjesti:

70 erilaista ryhmää, joissa osallistujia on
ollut 812

11 virkistystilaisuutta tai retkeä, joissa
osallistujia on ollut 861

19 luentoa / tietoiskua, joissa osallistujia
on ollut 357

tukiystävät ovat käyneet 144 vanhuksen
luona säännöllisesti

puhelinystävät ovat soittaneet yksinäisille
vanhuksille 144 puhelua.
Koko kesän toimi seuraavat ryhmät: muistelupiiri, kädentaidot, pelikerho, levyraati ja bingo.

Yhdessä olemme enemmän!
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Kuoleman surusta elämäniloon
Psykoterapeutti, työnohjaaja Liisa Salmenperä
piti luennon aiheesta kuoleman surusta elämäniloon Turun kaupungin kirjastossa 22.5.
2018. Kukaan ei ole suojassa kuolemalta. Kuolemaa ei voi ajatella koko ajan, mutta se on kuitenkin jatkuvasti läsnä. Kuoleman ajatukseen
tavallaan tottuu. Kuolema on täydellisen ehjä
jatko elämälle. Läheisen tai oma sairastuminen
vakavaan, parantumattomaan tautiin, antaa
aikaa ajatuksille ja tunteille jo ennen kuolemaa.
Mikäli kuolema tulee odottamatta, harva on
siihen valmistautunut. Äkkikuolema, kuten henkirikos tai tapaturmat, ovat aina yllättäviä ja käsittämättömiä. Itsemurhaa läheisten on usein
vaikea ymmärtää ja siitä kannetaan syyllisyyttä
ja häpeää pitkän aikaa.

esim. terveydenhuollon henkilökuntaan. Vihan
vaihe alkaa jossain vaiheessa uuvuttamaan ja
tätä seuraa väsymisen vaihe. Tässä vaiheessa
kuuluu levätä ja olla oikein hyvä itselle.
Väsymisen vaiheessa on kuitenkin riski masentua ja tästä voi seurata elämänhaluttomuutta.
Joissain tapauksissa olisikin hyvä käydä terveydenhuollon ammattilaisen puheilla, koska tästä
vaiheesta on usein vaikeaa päästä yksin yli. Ennemmin tai myöhemmin päästään sopeutumisvaiheeseen ja tästä tutkimisen vaiheeseen. Tutkimisen vaihe liittyy identiteettikysymyksiin.
Lapsensa menettänyt saattaa kysellä, olenko
vielä äiti yms. Tutkimisen vaihe on iso vaihe ja
siinä ollaan jo pitkällä. Tutkimisen vaiheessa
elämänilo alkaa palata. Psyykkisen energian ja
muistojen avulla koostetaan mielikuva kuolleesta. Tämän muistikuvan kanssa eletään koko loppuelämä. Psyykkinen työskentely vaatii paljon
energiaa. Surussa myös koko keho reagoi. Voi
olla ruokahaluttomuutta, ongelmia verenpaineen kanssa, keskittymiskyky heikkenee yms.
Surressa ihminen muuttuu. Arvot muuttuvat ja
ihmisestä tulee tärkeämpi itselleen. Suremista
voidaankin kutsua pyhäksi toimitukseksi. Onkin
hyvä kysyä, että mikä on auttanut elämän suurissa karikoissa. Usein se voi olla hyvät ystävät
tai perhe. Usein pimeässä riittää pienikin valo.

Suru etenee muutoksen virtana, joka koostuu
eri vaiheista. Terveyden menettämisessä prosessit ovat samat kuin ihmisen kohdatessa kuoleman. Kieltäminen on järkevä reaktio. Kieltämisen tärkeys perustuu siihen, että jos kaikki
tunteet tulisivat heti pintaan, ihminen menisi
siitä täysin sekaisin. Saman aikaisesti alkaa valtava tunnemyrsky, eli tunnereaktiovaihe. Tunnereaktiovaiheessa kaikenlaiset tunteet ovat
tavallisia. Muisteluvaiheessa muistellaan kaikkea sitä, mitä kivaa on tehty. Tunnereaktio- ja
muisteluvaiheen tarkoitus on se, että ihminen
lähtee eteenpäin. Jäätyneeksi suruksi kutsutaan
sitä, kun ihminen ei päästä kuolleesta irti. Muistelua seuraa toisille, mutta ei kaikille, vihan vaihe. Se voi kohdistua vähän joka asiaan, kuten

Erityisesti silloin, kun on surrut pitkään, iloa on
tietoisesti etsittävä. Kiire, väsymys, sairaus, kipu ja kriisit turruttavat ilon idut tehokkaasti.
Siksi on tärkeää pysähtyä miettimään, mitä
taakkaa kantaa mukanaan. Ilon löytämiseksi on
tärkeää myös antaa anteeksi. Usein surussa
käynnistyy oman elämän merkityksen pohdiskelu. Jos ihminen ei sure, hän jää kiinni suruun ja
voi katkeroitua. Tärkeää raskaassa elämäntilanteessa on myös muistaa arjen rutiinit. Suru on
”salaviisas” lahja elämälle. Surun suurin tehtävä
on auttaa luopumaan.
Teksti: Johanna Rasi, tiedotusryhmän jäsen
Kuva: Pixabay
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Ikäihmisten kansalaisraadista
Syyskuussa 2017 kerääntyi 13 yli 70-vuotiasta Turun Seudun Vanhustuen tiloihin ikäihmisten kansalaisraatia varten. Mikä sitten on kansalaisraati? Kansalaisraati on kansalaisten keskusteluareena, johon kootaan tiettyä ihmisryhmää edustavia henkilöitä keskustelemaan heitä koskevista asioista. Kansalaisraadin ydinajatus on se, että kansalaisten mielipiteet, arkikokemus ja toiveet tavoittaisi päättäjät. Tätä arvokasta ja jokseenkin piilossa olevaa tietoa päättäjät voisivat käyttää
asiantuntijalausuntojen ohella suunnitellessaan toimenpiteitä. Kansalaisraadilla pyritään lisäämään myös kansalaisten omaa aktiivisuutta. Pienetkin teot arjessa voivat lisätä yhteisöllisyyttä ja
muuttaa toiminta- ja ajatustapoja yhteisön sisällä.
Turussa Ikäihmisten kansalaisraati työskenteli viikon verran ahkerasti kuunnellen asiantuntijoita
ja keskustellen ikäihmisiä koskettavista asioista. Viikon lopuksi raati julkisti julkilausuman juhlallisessa tilaisuudessa pääkirjastossa. Julkilausuma sai kiitettävästi huomiota mediassa. Julkilausuma
annettiin Turun kaupunginvaltuuston edustajalle julkaisutilaisuudessa ja sitä levitettiin ikääntyneiden kanssa toimiville tahoille.
Selvitin opinnäytetyössäni, minkälaisia vaikutuksia julkilausumalla on ollut syyskuun 2017 ja huhtikuun 2018 välillä. Opinnäytetyössä kartoitin myös, minkälaisia julkilausuman teemoihin liittyviä
toimia Turussa on tällä hetkellä käynnissä.
Vanhustuki on ottanut aktiivisen roolin julkilausuman teemojen ajamiseksi. Julkilausuma avasi
keskusteluyhteyksiä ja edunvalvontaryhmä on käynyt keskusteluja niin Turun kaupungin päättäjien kuin mielenterveys ja päihdetiimin ja vanhuspsykiatrian kanssa. Tämän lisäksi lehtikirjoituksia
aiheesta on kirjoitettu useita. Vanhustuki on edistänyt julkilausuman teemoja myös järjestämällä
erilaisia tapahtumia ja toiminnassa on huomioitu sukupolvien kohtaaminen. Lisäksi 4 vanhustuen
vapaaehtoista aktiivia on lähtenyt ystäväpiirikoulutukseen vaikuttaen näin omalla toiminnallaan
muiden hyvinvointiin. Julkilausumalla on ollut jonkin verran vaikutusta myös Turun kaupungin
toimintaan. Syksyllä alkaa kokeilu, jonka aikana busseissa voi matkustaa rollaattorilla ilmaiseksi
klo 09.00 – 13.00 välillä vuoden ajan. Turun kaupungissa on menossa myös muita uusia palveluja.
Tänä vuonna on järjestetty rollaattorikouluja Ruusukorttelissa ja Lehmusvalkamassa, joiden tarkoitus on tukea ikääntyneiden omaa liikkumista. Kaupunki on myös tehostanut palveluohjaustaan
ja järjestää ryhmäpalveluohjausta.
Vuoden 2018 huhtikuun lopussa pidimme palaverin ikäihmisten kansalaisraatiin osallistuneiden raatilaisten kanssa
ja arvioimme yhdessä saatuja vaikutuksia ja suunnittelimme tulevia toimia.
Raadin jäsenten kanssa totesimme,
että puoli vuotta on lyhyt aika vaikutusten näkymiseen, mutta kansalaisraadilla oli ollut jonkin verran vaikutusta ja
julkilausumassa esitettyjä asioita oli
viety eteenpäin aktiivisesti.
Testi: Jenny Äijälä, sosionomiopiskelija
Kuva: Pixabay
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Tekisinkö testamentin?
Osa 3/3 Testamentin täytäntöönpano ja verotuskysymyksiä
Testamentin tekijä voi halutessaan tehdä testamenttiin toimeenpanijamääräyksen, jolla hän
nimeää jonkun toteuttamaan testamentissa annetut määräykset. Toimeenpanijamääräys ei ole
välttämätön, ja mikäli sitä ei ole, kuolinpesän
osakkaat voivat valita testamentin toimeenpanijaksi kenet parhaaksi näkevät. Tavallisesti testamentin toimeenpanija myös selvittää kuolinpesän ja huolehtii sen hallinnosta. Toimeenpanijana voi toimia lakimies, mutta välttämätöntä
se ei ole.

käsitelty. Lainvoimaistumisen jälkeen voidaan
toteuttaa testamentin edellyttämät varallisuuden siirrot.
Testamentin saajaan, kuten perillisiin muutoinkin, kohdistuu perintöverovelvollisuus. Testamentin laatijan ei tarvitse uhrata aikaa verokysymysten miettimiseen, mutta niitä voi halutessaan ottaa huomioon ja suunnitella etukäteen.
Verotuksellisesti edullista on toimia esimerkiksi
niin, että määrää omaisuuden hallintaoikeuden toiselle taholle ja omistusoikeuden toiselle, jolloin hallintaoikeuden arvo vähentää omistusoikeuden saajan perintöveroa.

Testamentin täytäntöönpano edellyttää, että se tiedoksiannetaan kullekin perilliselle erikseen. Testamentin
saajalla on siis velvollisuus antaa testamentti tiedoksi, jotta se voidaan
toimeenpanna.

Muutoin perilliset on jaettu kahteen
veroluokkaan, eli edullisemmalla perintöverolla selviävät lähisukulaiset;
perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen ja aviopuolison
suoraan alenevassa polvessa oleva
perillinen sekä kihlakumppani että
eräin edellytyksin avopuoliso. Toiseen perintöveroluokkaan kuuluvat muut sukulaiset sekä vieraat.

Tiedoksiannon saatuaan perillinen voi
hyväksyä testamentin ja sitoutua olemaan sitä moittimatta, tai mikäli näkee, että testamentti on pätemätön,
moittia sitä. Moittiminen tarkoittaa,
että perillinen nostaa kanteen käräjäoikeudessa, koska katsoo, että testamenttia rasittaa esimerkiksi muotovirhe tai sen syntymisen edellytyksissä on puutteita. Muotovirhe tarkoitti siis sitä, että testamenttia ei ole laadittu
perintökaaren edellyttämällä tavalla, eli siitä
puuttuvat esimerkiksi todistajat. Edellytyksissä
oleva virhe voi tarkoittaa puolestaan sitä, että
perillinen katsoo testamentin tekijän olleen testamentin tekohetkellä oikeustoimikelvoton, esimerkiksi niin muistisairas, ettei tällä ole ollut
oikeustoimikelpoisuutta laatia pätevää testamenttia.

Muistutan vielä siitä, että jos testamenttia ei
tehdä, määräytyvät perilliset perintökaaren mukaisesti kolmen parenteelin mukaan. Tällöin
keskeinen merkitys omaisuuden jakautumisessa
on sillä, onko vainajalla rintaperillisiä tai aviopuolisoa. Mikäli edellä mainittuja perillisiä ei
ole, menee perintö vainajan vanhemmille ja sen
jälkeen/sijasta näiden jälkeläisille. Serkut eivät
kuitenkaan voi periä ilman testamenttia. Kolmannessa perijäryhmässä ovat isovanhemmat
ja näiden lapset. Mikäli perittävällä ei ole elossa
edellä mainittuja sukulaisia, omaisuus menee
valtiolle.
Kirjoittaja: Iida Villman, lakimies, OTM
Edunvalvontaryhmän jäsen

Testamentti tulee lainvoimaiseksi, kun kaikki
perilliset ovat sen hyväksyneet ja sitoutuneet
olemaan sitä moittimatta tai kun moiteaika eli
kuusi kuukautta testamentin tiedoksisaannista
on kulunut umpeen taikka kun moitekanne on
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”Pursi saapui satamaan”
Turun Seudun Vanhustuki ry otti kiitollisena
Yli 70 vuotta sitten Maija-Liisan äidin kirjoittavastaan jäsenemme Maija-Liisa Raittilan
man värssyn myötä kiitollisina muistamme yhosoittaman testamenttilahjoituksen vanhusten distyksemme pitkäaikaista jäsentä.
hyvinvointia ja arvokasta vanhenemista tukevaan toimintaan.

Kuva: Maija-Liisa Raittilan
muistovihko vuodelta 1946

Kuka kuuntelisi huolia?
HelsinkiMission Aamukorva, puh. 045 341 0504 päivystää joka aamu klo 5-9. Puhelun hinta on
operaattorisi hinnoittelun mukainen.

Aamukorva tarjoaa ystävällisen kuulijan ja keskustelukumppanin aamun varhaisina tunteina.
Voit soittaa Aamukorvaan, kun haluat keskustella jonkun kanssa tai kun huolet painavat
mieltäsi tai uuden päivän kohtaaminen tuntuu ahdistavalta. Päivystäjänä toimii aina tehtävään koulutettu vapaaehtoinen. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Palvelu on tarkoitettu yli
60-vuotiaille.
Mielenterveyden keskusliiton vertaistukipuhelin 0800 177599 ma – pe klo 10-15 (maksuton).

Puhelimeen vastaavat koulutetut vertaisneuvojat, joilla on oma kokemus psyykkisestä sairaudesta ja siitä kuntoutumisesta.
Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry neuvontapuhelin 044 793 0582 arkisin
klo 10 - 14

Tarjoaa maksutonta sekä luottamuksellista keskusteluapua omaisille ajanvarauksella.
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Taiwanissa kunnioitetaan vanhuksia
Perheessämme oli kolme vuotta sitten vaihtooppilas Taiwanista, 16-vuotias Li-Ling Kuo, länsimaalaisittain Lillian. Perheemme nuorimmainen
lähti armeijaan ja huone jäi vapaaksi. Meillä ei
ollut aiempaa kokemusta vaihto-oppilaasta,
mutta tuo 5 kuukautta meni hyvin molemmin
puolin. Kesällä Lillian tuli kaksoissisarensa kanssa käymään Suomessa.
Lillian ei tiennyt mitään Suomesta. Vaihtooppilasvuoden aikana hänestä tuli kuitenkin
ikuinen Suomen ystävä. Ensilumi oli suuri ihmettelyn aihe ja Lillian halusi kokea kaikkea
mahdollista patikoinnista avantouintiin. Saunominen oli hänelle mieluista ja karjalanpiirakat
lempiruokaa. Joulutavat ja jouluun kuuluvat
ruoat tulivat hänelle tutuksi, kun vietimme joulua suvun kesken. Joulukirkossakin kävimme.
Taiwanissa ei vietetä joulua, mutta siellä tiedetään, että Joulupukin kotimaa on Suomi.

vat yleensä omillaan, mutta eläkkeellä ollessaan
auttavat aikuisia lapsiaan.
Kunnon heikentyessä ikäihmiset muuttavat
usein vanhainkotiin. Sukulaiset huolehtivat vanhuksista mahdollisuuksien mukaan. Usein syödään yhdessä ja avustetaan kuljetuksissa. Taiwanissa ei ole mitään eläkejärjestelmää. Töistä
voi jäädä pois silloin kun haluaa, mutta vanhukset tarvitsevat toimivia perheen ja suvun muodostamia verkostoja selvitäkseen arjestaan.

Lillianin äidinkieli on mandariinikiina. Suomalaisessa koulussa ja työväenopiston Suomen tunneilla hän oppi nopeasti suomea. Puhuimme
keskenään enimmäkseen suomea, mutta englannin kielellä vielä varmistimme, että asia tuli
ymmärretyksi.
Lillian kertoi, että Taiwanissa vanhuksia kohdellaan erityisen kunnioittavasti, se opetetaan kodeissa lapsille jo varhain. Vanhemmille ihmisille
avataan ovia ja annetaan paikka bussissa.
Lillianin isovanhemmat ovat 70-vuoden ikäisiä
ja vielä hyvässä kunnossa. He kuntoilevat ja pitävät huolta terveydestään käymällä liikuntaryhmissä ja tarvittaessa ovat myös avustavat
sukulaisiaan lastenhoidossa.
Taiwanissa vanhukset voivat saada kotiin apua,
hoitajan tai muita avustavia palveluita. Maksut
on suhteutettu tulojen mukaan samaan tapaan
kuin Suomessa. On yleistä, että etenkin maaseudulla useampi sukupolvi asuu samassa taloudessa. Kaupunkioloissa isovanhemmat asu-

Kuvassa Kuon kaksossisaret sekä heidän Suomen
perheen neljän sukupolven naiset.

Oli mielenkiintoista tutustua aasialaiseen
kulttuuriin ja tapoihin. Vastavuoroisesti perheemme puolestaan esitteli suomalaisia erityispiirteitä. Saimme kyläkutsun Taiwaniin Lillianin
perheen luo, ja kukapa tietää, ehkä joskus tulevaisuudessa matka saattaa toteutuakin.
Teksti ja kuva: Marja Huttunen
yhdistystyöntekijä
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Kunnonkoti luo helpotusta arkeen
Kävimme vapaaehtoisten kanssa tutustumassa
Turun AMK:n Kunnonkodissa turvallisen ja esteettömän asumisen ratkaisuihin. Kunnonkoti
on neuvontakeskus, johon on kerätty erilaisia
huonekaluja ja pienapuvälineitä, jotka auttavat
pärjäämään arjessa itsenäisesti erilaisten toimintakykyä rajoittavien tekijöiden kanssa, joita
ilmenee vanhetessa luonnollisesti lihasvoiman,
raajojen liikkuvuuden, kuulon, sekä näön heikkenemisen myötä.

Kuulokkeet yhdistetään säätimeen, jossa on
mikrofoni. Volyymia voi nostaa kuulokkeista,
jolloin TV:n ei tarvitse kuulua naapuriin asti.
Monia huolestuttavaa kaatumisriskiä voidaan
ehkäistä kotona kahdellakin ratkaisulla: ensimmäisenä lattiat voidaan käsitellä lattiapinnoiteaineella joka lisää pinnan kitkaa. Saimme itse
vertailla käsiteltyä ja käsittelemätöntä pintaa ja
ero oli valtaisa, varsinkin kun pinta oli märkä.
Toisena keinona löytyy myös kumista valmistetut verkkokuvioiset sukat, jotka pistetään omien
sukkien päälle. Ne antavat reilusti pitoa, mutta
eivät sovi askeltaan raahaaville, koska silloin
saattaa kompastua iskiessään jalan lattiaan.

Lehtori Kirsi Karlsson kertoi yhdessä harjoittelijan kanssa eläkeläisten ja vammaisten kohtaamista arjen haasteista erilaisten rajoitteiden
kanssa ja esitteli useita ratkaisuja. Esimerkiksi
näkövammaisille on suuri apu kontrastiväreistä,
eli valikoituihin tärkeisiin paikkoihin asetellut
voimakkaat kontrastivärit, joiden avulla näkövammainen pystyy hahmottamaan esimerkiksi
missä valokatkaisin on, missä lautasen reunat
ovat, tai missä ovenkahva on. Tämä perustuu
siihen, että sisustuksessa käytetään yleensä
neutraalimpia sävyjä, jolloin kontrastivärit
erottuvat ympäristöstä hyvin kirkkaan sävynsä
ansiosta ja ne ovat helpompia hahmottaa, vaikka näkö olisikin heikentynyt. Näinkin yksinkertaisella ja edullisella ratkaisulla voidaan parantaa itsenäistä toimintakykyä huomattavasti.

Monenmoisia pienapuvälineitä löytyi avuksi
myös muun muassa purkkien avaamiseen, syömiseen, paidannappien ujuttamiseen napinreiästä, esineiden nostamiseen lattialta, sukkien
pukemiseen, sekä suihkussa peseytymiseen.
Apuvälineillä keskenään yhteistä oli se, että ne
olivat varsin helppokäyttöisiä ja oivaltavia suunnittelultaan.
Kunnonkodista saa maksutta yleisohjausta ja –
neuvontaa esteettömään ja turvalliseen asumiseen liittyen puhelimitse, sekä sähköpostitse.

Ovisilmäkamera on oiva apulainen hyvänäköisellekin. Kamera näkee laajemmalle alueelle,
sekä huomattavasti selkeämmin kuin silmä. Kuva tulee ruudulle, eikä itse tarvitse mennä ovelle saakka nähdäkseen kuka on ovella. Joissain
malleissa kamera tallentaa kuvan kun ovikelloa
soitetaan, joten näet onko joku käynyt ovellasi
ollessasi poissa. Jos kuulosi on heikentynyt sen
verran ettet kuule ovikelloa enää, toinen vaihtoehto voi olla kirkas välähtelevä valo. Ovikello on
langattomasti yhteydessä hyvin kirkkaaseen valoon, joka alkaa välähtelemään kun ovikelloa
soitetaan.
Kuulolaitteita oli perinteisiä korviin laitettavia
useita malleja, mutta myös kuulokemalli, joka
on tarkoitettu lähinnä kotona käytettäväksi.

Teksti: Toni Karuneva
Työkokeilija
Kuva: Pixabay
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Ratkaisu sivulla 17.

Muistilista SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAN PALVELUISTA eläkkeensaajalle

Lähde: http://www.elakkeensaajat.fi/@Bin/488393/MuistilistaSote-palveluista2018_nettiin.pdf
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Retkellä Tampereella
Pilvipoutaisena torstaina 12.7. kokoonnuimme
Ruusukortteliin ja iloisella mielellä klo 10 olimme bussissa, matkalla kohti Tamperetta. Turun
Seudun Vanhustuki oli järjestänyt meille teatterimatkan, osallistujia oli 50 ja kuljettaja, toinen
matkan vapaaehtoinen eli Auli ja minä Katri.
Niin ja mikä olikaan näytelmä, jota oli toivottu
kovasti, ja johon oli halukkaita lähtijöitä jonoksi
asti, ja jota olimme nyt menossa katsomaan.
Näytelmä oli Ehtoolehdon Sankarit, joka oli
työstetty Minna Lindgrenin Ehtoolehto -kirjojen Ehtoolehdon Sankarit -näytelmä antoi meille
pohjalta.
elämyksen huumorillaan ja hauskuudellaan jopa
yli odotusten. Näyttelijäkaarti oli nimekäs: Eija
Menomatka sujui rattoisasti, lauloimme ulkoVilpas, Pirkko Hämäläinen, Tuija Pieponen,
muistista lauluja, jokainen osasi jonkun kohdan. Puntti Valtonen, Lari Halme..., niin ja pääohjaus
Tiedotin myös Vanhustuen toiminnasta, teatte- oli Tommi Auvisen. Näytelmä Pyynikin kesäteriesitteen ohjeet ja neuvot kävimme läpi. Tuli
atterissa on kantaesitys. Juoni näytelmässä oli
myös luettua näytelmän kirjoittajan Minna Lind- meille läheinen, meitä vanhuksiahan ei höynäygrenin kirjaa ääneen virittäytyen näin siihen mi- tetä, puhumattakaan kuinka teräviä me vanhuktä tuleman piti. Bussissa oli iloinen puheensori- set olemme.
na, ja matkalaiset selvästi nauttivat toistensa
seurasta.
Lähdimme reippaasti paluumatkalle ja näin nipistimme vielä puolen tunnin tauon samassa
Pysähdyimme puoli tuntia ennen Tamperetta
paikassa kuin tulomatkallakin. Paluumatkalla
ravintola Pirkanhoviin 'tankkaamaan' ja tauolle. meiltä taas 'pääsi laulu' jos toinenkin. Kerroin
Suuri osa meistä söi ja nautti talon antimista.
jäsenhankintakampanjasta ja muusta syksyn
tulevasta toiminnasta. Järjestimme arpajaiset,
Pyynikin kesäteatterin miljöö oli kaunis ja kesäi- Auli toimi onnettarena.
nen, jossain vaiheessa laskin 20 bussin olevan
parkkialueella. Meidän paikkarivistöt olivat aika Kiitolliset ihmiset mukanamme saavuimme Turylhäällä, urheasti kapusivat ja kuntoilivat vankua kohti. Minä olin kiitollinen siitä läheisyydeshuksemme paikoille, osittain näkyvyys ei ollut
tä ja niistä tarinoista, joita sain jakaa heidän
niin hyvä kuin olisi ollut alemmilla riveillä.
kanssaan. Aulia kiiteltiin ihmisläheisenä ja avuliaana henkilönä retkeläisten parissa. Uskomatonta on, jos nuo 50 turkulaista vanhusta eivät
olisi saaneet kokea tuota elämystä ja virikettä ja
iloa toistensa seurasta, olisin surullinen heidän
puolestaan!
Kiitos omasta puolestani ja ennen kaikkea kiitos
Turun Seudun Vanhustuelle!
Katri Lahtivuori, matkanjohtaja
ohjelmatyöryhmän jäsen
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Ystäväpiiri yksinäisyyttä karkottamaan
Tuntuuko tutulta, että ei ole ketään, kenen
kanssa jutustella, lähteä kaffelle, syömään, teatteriin tai vaikkapa muistella menneitä, niitä
tuhansia tapahtumia ja kokemuksia, joita jokaiselle on kertynyt elämän varrelta iso repullinen
muillekin jaettavaksi?
Yksinäiseksi tuntee itsensä yhä useampi ikäihminen keskuudessamme. Yksinäisyyteen johtaneet syyt ovat moninaiset, mutta seuraukset
arjessa likipitäen samanlaiset. Yhdessä koettujen ja jaettujen tekemisten ilo on poissa, ja elo
on usein kutistunut neljän seinän sisällä oleiluksi. Elämällä on kuitenkin vielä paljon annettavaa, iloa ja uusia kokemuksia, kun vain rohkaistuu lähtemään ja ottamaan ne vastaan.

kyisestäkin ajan virrasta. Vanhat valokuvat ja itse kullekin
merkitykselliset esineet loivat
yhteyttä ryhmäläisten välille.
Juhlan tunnettakin saatiin aikaan, kun vappua ja kevättä vastaanotettiin serpentiinien, siman ja munkkien voimin ja tietysti
monia menneitä vappuja hersyvästi muistellen.
Aurajoen ranta puolestaan antoi parastaan, kun
aurinkoisissa tunnelmissa nautittiin saaristolaispöydän antimista. Kaiken tämän ohessa tietysti
ystävystyttiin, ja ystäväpiiriläisten reppuun kertyi uusia tapahtumia ja kokemuksia muisteltaviksi. Toiminta perustui ehdottomaan luottamukseen, jossa kaikki puhuttu suljettiin tilaisuuden päätteeksi symbolisesti lasipurkkiin, ja kansi
tiukasti kiinni.
Samalla Vanhustyön keskusliiton kehittämällä
konseptilla toimiva ystäväpiiri aloittaa toimintansa Vanhustuessa tulevana syksynä, josta ilmoitus ohjeineen sivulla 21. Ota rohkeasti yhteyttä ja tule karkottamaan yksinäisyyttä ja samalla rikastuttamaan ystäväpiiriä omilla kokemuksillasi ja toiveillasi, sillä
"Elämä ei salli viivyttelyä;
kun mielihyvää on tarjolla,
siihen on tartuttava".

Turun Seudun Vanhustuen tiloissa toimi kevään
aikana ohjattu ja suljettu ystäväpiiri-ryhmä, jossa viikoittain kokoonnuttiin kahvittelun lomassa
tutustumaan toisiimme, vaihtamaan kuulumisia, keskustelemaan eri aiheista ja keräilemään
runsaita ilon pisaroita niin menneestä kuin ny-

Teksti: Ystäväpiiriohjaajat
Marja Tuohimaa ja Marina Heino

Muistatko?
Lähes jokaisella entisajan koulutytöllä oli muistovihko, joka annettiin koulukavereille, ystäville ja sukulaisille muiston kirjoittamista varten. Kun vihon sai takaisin, siinä oli antajalle omistettu
värssy kiiltokuvalla ja muiston kirjoittajan allekirjoituksella varustettuna.
Kuvassa on muutamia kiiltokuvia 1940-luvulta.
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Ruisrock, Turun festivaaleista suosituin
Ruisrock oli huhtikuun puoliväliin mennessä
loppuunmyyty. Näiden 105 000 lisäksi 1000 lippua ilmaisjaettiin yli 70 vuotiaille; henkilöllisyystodistus esille ja 333 ranneketta/ festaripäivä
paikalleen.

nuoret olivat pääasiassa miellyttäviä, fiksukäytöksisiä, siistejä ja huomaavaisia. Ilo ja yhdessäolon riemu näkyivät ja olivat miltei kosketeltavissa.

Vaan muutakin tunnettavaa oli: Kaija Koon lauKannattihan tuo jonotus. Paitsi, että jonossa oli lujen aikana musiikki resonoi katsomokoroktodella hauskaa: saman ikäisiä ja -mielisiä tiukeen kanssa saaden sen hytkymään tahdissa.
kassa paketissa, lippuun sisältyi myös meno ve- Tein kierroksen nähdäkseni oliko korokkeella
sibussilla kansanpuiston laituriin ja takaisin.
joitakin, jotka saivat sen aikaan. Mutta kukaan
Rauno Artesola oli ajatellut asian loppuun asti
ei liikkunut. . .
tehdessään aloitteen Turun valtuustolle: ikäihmiset tutustumaan nuorten maailmaan ja helppo pääsy alueelle.
Ruisrockin alueen kaikilla esiintymislavoilla oli
samanaikaisesti meno päällä. Meitä ikäihmisiä
ajatellen alueella oli lukuisia avustajia ja katsomokorokkeita joille pääsivät paitsi liikuntarajoitteiset, myös tilan salliessa ikinuoret ilmaislippulaiset. Ja tilaa oli yleensä aina, istumapaikkaa
myöten.

Ruisrockin vanhin osallistuja 2018 ja uudet ystävättäret.

Näkymä katsomokorokkeelta, esiintymässä Kaija Koo.

Ruokien ja pullakahvien hinnat olivat festariluokkaa – periaatteella kun voi hankkia lipun,
syömiset eivät paljoa lisärasita. Vaan jos katsoi
hyvän hetken jolloin muita ei ollut kuulemassa,
voi onnistua kohtuullistamaan menoerää.

Odottaessani paluukyytiä laiturilla istui reipas
seniori kahden neitosen seurassa. Tämä tyylikäs
leidi oli tämän vuoden vanhin Ruisrockkävijä.
Nämä kolme naista, Eila Siimes 90v, Katja Hurme ja Matilda Tuomisto, olivat ystävystyneet
festarilla ja suunnittelivat jo tulevia yhteisiä menoja.

Muistakaa, te ensi vuonna vähintään 70 täyttävät ikinuoret, Ruisrock on kokemisen arvoinen
tilaisuus!
Teksti ja kuvat: Päivi Eskola

Festari ei niinkään vetänyt itseäni kuulemaan
näitä hyvin monipuolisesti valittuja esiintyjiä
vaan paremminkin nykynuorten tapoihin tutustuminen. Olin paikalla sunnuntaina ja ainakin
silloin – monen avustajan vakuuttessa samaa –
15

Vapaaehtoisten virkistysristeily 6.6.
Risteilylle osallistui 40 henkilöä. Ohjelmassa oli paljon syömistä, mutta myös
ankaraa kisailua.
Tutustumisbingon kolme nopeinta kruunattiin mitalein. Onnittelut ja aplodit vielä kerran Tuula, Eira ja Sirkka.

Taxfree -maistiaisten ja Viking -infon jälkeen ryhmissä ”lokeroitiin” henkilökuntaa.
Siinäpä olikin haastetta.

Otos näytelmästä
”Hyllyvä suo”. Kuvassa mikro, metsästäjä, hirvi, suo,
metsä, varpu, sumu ja jossakin piilossa korppi…

Ennen sviitti- ja spakierrosta ehdimme
rokkaamaan Kaken
tahdittamana.

Kiitos kaikille hauskasta matkasta!
16

Pulmatehtävä

Ristikon
ratkaisut

Pöydällä on rivissä kolme saman näköistä suklaakonvehtia, joissa kaikissa on eri täyte. Yksi
konvehdeista sisältää pähkinää, yksi toffeeta ja
yksi hilloa. Yksi seuraavista väitteistä on tosi ja
kaksi muuta valetta.
A: Ensimmäisen konvehdin sisällä on toffeeta.
B: Toisen konvehdin sisällä ei ole pähkinää.
C: Kolmannen konvehdin sisällä ei ole toffeeta.
Mitä toisen konvehdin sisällä on?
Vastaus: Oletetaan, että A on totta ja B ja C epätosia. Siis 1. konvehti on toffeeta. Tällöin 3. ei
voi olla toffeeta, jolloin myös C on totta, mikä
on ristiriita. Oletetaan nyt, että C on totta, jolloin A ja B ovat epätosia. Silloin 1. ja 3. eivät
kummatkaan ole toffeeta. Siis 2. on oltava
toffeeta. Mutta tällöin B onkin totta, mikä on
jälleen ristiriita. Ainoa vaihtoehto siis on, että B
on totta ja A ja C epätosia. Siis 3. on toffeeta, 1.
on pähkinää ja 2. hilloa.

Tämän 2017 Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailutehtävän Vanhustuelle lähetti
kilpamatematiikkavalmentaja Neea Palojärvi.

Niksinurkka
Astianpesuainetta ja leivinjauhetta – siinä kaikki mitä tarvitset
rasvatahran poistoon.
Toimi näin: Levitä ensin rasvatahran päälle astianpesuainetta. Ja
sen päälle leivinjauhetta, minkä jälkeen aineet hierotaan sekaisin.
Laita vaate normaalin pesuun. Tämän jälkeen vaate on taas puhdas
rumista rasvaläikistä.
Niksi klaukkalalaisen Sannan K-ryhmän niksikisasta vuonna 2017.

Onko sinulla jokin hyvä niksi, jonka haluat jakaa lehtemme lukijoiden kanssa?
Lähetä niksisi tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi tai Turun Seudun Vanhustuki ry, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku.
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Tukiystävätoiminta
Tukiystävätoiminta on maksutonta ystävätoimintaa yksin asuville yli 70 –vuotiaille vanhuksille. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA.
LISÄTIETOJA Tukiystävätoiminnasta
puh. 045 613 8839
www.vanhustuki.fi/tukiystavatoiminta.

 Tukiystävä käy joka toinen viikko, on juttukaveri, tukena ulkoilussa ja apuna asioinnissa.
 Puhelinystävä soittaa sopimuksen mukaisesti 2-4 kertaa kuukaudessa ja juttelee arjen
asioista sekä muistelee menneitä.

Mitä tukiystävätoiminta antaa?
Olen ollut yhdistyksen vapaaehtoisena vuodesta 2010 eri työryhmissä. Osallistuin yhdistyksen
pitämälle Ystävän peruskurssille v.2013 ja näin
aloitin ensimmäisen tukiystäväsuhteen.

Tukiystävänä osallistun mielelläni kuukausittain
pidettäviin vertaistuki tapaamisiin. Toukokuussa
olimme psykoterapeutti Liisa Salmenperän Studiageneralia-luennolla kirjastossa, aiheena surun kohtaaminen ja miten siitä toipua. Sen jäl90-vuotias Enni oli miellyttävä, levollinen ja elä- keen tapaaminen kahvila ART:ssa kevätkauden
määnsä tyytyväinen ihminen, jota kodinhoitajat päätöskahvilla. Huhtikuussa tutustuimme kauauttoivat mm. lääkkeitten annostuksissa ja pe- pungin apuvälinelainaamoon, jossa saimme
seytymisessä. Tapasimme säännöllisesti joka
opastusta kaatumisten ennalta ehkäisemiseen
toinen viikko tiistaisin. Usein keskustelumme
ja rollaattorien/pyörätuolien käyttöön ottoon.
johtivat sota-ajan muisteluun. Yhteisenä harras- Maaliskuussa oli vuorossa neuvontakeskus Kuntuksena meillä oli sukkien kudonta.
nonkotiin tutustuminen Ruiskatu 8:ssa. Olemme kouluttautuneet myös
Toisen ystäväsuhteen toteutimnäkövammaisten opastamime niin, että tapaamisemme
seen ja saaneet tietoa silmäolivat viikoittain Brahenkadun
sairauksista.
ystäväkahvilassa. Tämä ystävyyssuhteemme päättyi yhteiKerran vuodessa on yhteissestä sopimuksestamme, kun
tapaaminen ystävien ja tukikahvilan toiminta lopetettiin.
henkilöinä toimivien kesken.
Tällöin vapaaehtoisina toiNykyinen ystäväsuhteeni alkoi
mivat ja ystävät tapaavat
lokakuussa 2016. Tapaamme hänen kotonaan
toinen toisiaan. Näin tutustumme suureen ystäjoka toinen viikko tai eläkkeensaajien ja yhdis- viemme joukkoon ja yhteenkuulumisen tunne
tyksemme tilaisuuksissa tai Ruusukorttelissa.
kasvaa. Nämä ovat oikein pidettyjä ja odotettuMielenkiintomme kohde on luonto; linnut ja
ja tilaisuuksia.
kasvit. Ystävyyssuhteessa on tärkeää, että on
läsnä ja tuntee läheisyyttä. Näin syntyy vahva
Tukiystävätoiminnan ohjaajat ovat aina tavoikeskinäinen luottamus. Tästä toivon pitkäaikais- tettavissa toimistolla tai puhelimitse, jos sota ulkoilu- ja ystäväsuhdetta. Viihdymme hyvin vittuun käytäntöön tulee muutoksia tai muuta
keskenämme juttelun merkeissä.
asiaa. Vapaaehtoistyö tuo onnea ja lisää virtaa
arjen sujumiseen.
Teksti: Terttu Raitanen
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Tukiystävätoiminta
Ystävyyttä ruuhkavuosissa
Vapaaehtoisten tekemän työn arvo lasketaan
olevan vuodessa jopa 3-5 miljardia euroa. On
myös arvioitu joka kolmannen kansalaisen osallistuvan johonkin vapaaehtoistoimintaan. Valinnan varaa todella löytyy niin lasten kuin iäkkäämpienkin toiminnan tukemiseen. Yleensä
miellämme vapaaehtoisten olevan ensisijaisesti
vanhempia ihmisiä, lähinnä eläkeläisiä. Heillähän pitäisi olla aikaa, vaikka yleisenä mielipiteenä nykyisin todetaankin, että eläkeläisillä on
aina kiire.

Mutta miten perhe suhtautuu äidin vapaaehtoisena ystävänä toimimiseen?
- Perhe kyllä hyväksyy nämä vierailuni täysin.
Koen antavani hyvän roolimallin lapsilleni
osoittaessani lähimmäisen rakkautta myös perheen ulkopuoliselle vanhukselle. Haluan korostaa sitä, että parasta mitä voin tarjota juuri
tälle vanhukselle tässä hetkessä on oma säännöllinen aikani hänelle. Olemme myös joulun
aikaan yhdessä lasten kanssa vierailleet ystäväni luona, hänestä oli todella mukava nähdä heidät, sillä olemmehan toki heistäkin keskustelMutta on niitä poikkeuksiakin, josta hyvänä esi- leet kävelyjemme lomassa.
merkkinä voi mainita Janna Lehtimäen. Hän on
niitä kuuluisia ruuhkavuosia elävä osallistuva
keski-ikäinen työssäkäyvä kolmen lapsen perheenäiti. Miten hänellä riittää aikaa ystävätoiminnalle kaiken arjen aherruksen keskellä? Ja
mistä riittää motivaatio?

Janna on aina tuntenut vanhusten asioiden olevan lähellä sydäntään. Hän on myös omassa
työssään paljon vanhusten kanssa tekemisissä.
Hänen omat vanhempansa ovat vielä hyvässä
kunnossa ja toistaiseksi heistä on ollut paljon
apua lastenlasten hoidossa.
Janna on siis onnistunut kiireisistä päivistään
huolimatta jakamaan aikaansa myös uuden ysTukiystävätoiminnan tuettava löytyi kotipalve- tävänsä kanssa. Hänestä se on vain järjestelylun kautta. Yksinäinen 92-vuotias rouva kaipasi kysymys, ei ollenkaan niin hankalaa, kuin voisi
kävely- ja juttuseuraa. Ystävyyttä on nyt kestä- kuvitella. Päällimmäisenä tunteena on hyvä
nyt jo kolmisen vuotta ja tapaamiset ovat parin mieli.
tunnin mittaisia muutaman viikon välein. Janna
tulee töitten jälkeen tapaamisiin ja yleensä ul- - Tämä on mukavaa toimintaa, voin suositella
koillaan yhdessä omakotialueella, mutta huomuillekin aktiivisesti työelämässä oleville. Varnon ilman sattuessa kahvitellaan sisätiloissa.
maan tulevaisuudessa lasten kasvaessa aion
Jutellaan niitä näitä, ajankohtaisia asioita ja ta- lisätä vapaaehtoistoimintaani nykyisestään tai
pahtumia käsitellään, mutta paljon on pitkän
näin ainakin toivon. Antaessaan saa, tämä on
elämän aikana tapahtunut muistelemisen arhyvä kannuste toimimaan vapaaehtoisena.
voistakin. Tapaamiset sovitaan etukäteen ja soitellaan vain, jos tulee muutoksia.
Teksti: Maarit Rintala
Kuva: Pixabay
19

Luentoja ja tietoiskuja
Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua.
Oloneuvoksen olohuoneella kahvit (vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi).
To 9.8. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA kirjaston Studio (Linnakatu 2,). Tunnista sairauskohtaukset Yleisimmät ikääntyneillä esiintyvät
sairauskohtaukset ja niiden tunnusmerkit, mm.
mistä huimaus saattaa johtua. Sairaanhoitaja
(YAMK), tohtorikoulutettava Jonna Laine.

turmien ehkäisystä, paloturvallisuudesta ja apuvälineistä turvalliseen asumiseen.
Ma 24.9. kello 13-14.30 OLOHUONE Vanhustuen toimisto. Digineuvontaa; kysy älykännyköistä, tableteista tai tietokoneista. Kansalaisen IT
-tuen ohjaajat neuvovat.

Ma 13.8. kello 13-14.30 OLOHUONE VanhustuTo 4.10. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA kiren toimisto. Johanna Ekbom tuo Viking Linen
jaston Studio (Linnakatu 2). Edunvalvontavalterveiset senioreille.
tuutus – miksi ja miten se tehdään? Tietoa
Ma 27.8. kello 13-14.30 OLOHUONE Vanhustu- asiakirjasta, jolla henkilö voi itse määrätä asioien toimisto. Laskimoverenkierron häiriöt ja ylei- densa hoidosta siltä varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioisimmät jalkavaivat. Asiaa jalkaterveydestä.
taan. Lakimies Kaisa Mähkä Lindell Oy:stä.
TtM, ft Terhi Pihlajaniemi TULE-tietokeskus.
Ma 10.9. kello 13-14.30 OLOHUONE Vanhustu- Ma 8.10. kello 13-14.30 OLOHUONE Vanhustuen toimisto. Kiropraktiikan keinot kipujen hoien toimisto. Suruko kuokkavieras. Surun kohdossa. Kiropraktikko Markus Lehtonen.
taaminen ja käsittely. Keskustelua johdattelee
psykoterapeutti Maarit Krug.
Ma 22.10. kello 13-14.30 OLOHUONE Vanhustuen toimisto. Ikääntyminen ja mielenterveys.
Ti 11.9. kello 14-15.30 Ruusukortteli
Mitä apua on tarjolla ja mistä? Kaupungin mie(Puistokatu 11) Ikääntyneiden voima- ja tasapainoharjoittelu. Tietoa, miksi ja miten harjoi- lenterveys- ja päihdetiimi ja Mielenterveyden
tella sekä harjoittelupaikoista ja ohjatuista ryh- keskusliitto.
mistä. Turun kaupungin lääkinnällinen kuntoutus ja liikuntapalvelut.

Ke 24.10. kello 14-15.30 Lehmusvalkama
(Karviaiskatu 7) Ikääntyneiden voima- ja tasaTo 13.9. kello 12-13.30 STUDIA GENERALIA kir- painoharjoittelu. Tietoa, miksi ja miten harjoijaston Studio (Linnakatu 2). Turvallisesti kotona tella sekä harjoittelupaikoista ja ohjatuista ryhmistä. Turun kaupungin lääkinnällinen kuntouja turvallinen koti Pelastusalan asiantuntija
Janne Frantti puhuu kotona tapahtuvien tapa- tus ja liikuntapalvelut.

Käsityökerhomme lahjoitti keväällä 10-vuotiaalle
Turun Tyttöjen Talolle patalappuja ja essuja.
Lahjoituksen vastaanotti Johanna.
Tyttöjen Talo® on maksuton vapaa-ajan tila 12–28 -vuotiaille tytöille.
Turun Tyttöjen Talo on Auralan Nuoret ry:n toimintaa, jota rahoittaa
STEA ja Turun kaupunki. Talolla on mm. erilaisia harrasteryhmiä, seksuaalineuvoja-terveydenhoitajan maksuton vastaanotto, Nuoret Äidit
– toimintaa ja sieltä saa myös läksyapua. Toimintaa ohjaa työntekijöiden kanssa aikuiset, koulutetut, vapaaehtoiset naiset.
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Kaikille avoin ja maksuton ryhmätoiminta
Yhdistyksen toimistolla kokoontuvissa ryhmissä on kahvitarjoilu
(vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi).
Tiloihin on esteetön pääsy.
Toimistolle pääset mm. palvelulinja 3:lla.
Olet lämpimästi tervetullut!
BINGO
Maanantaisin kello 13-14.30 (6.8., 20.8., 17.9., 15.10., 12.11. ja 10.12.) yhdistyksen toimistolla.
Peliä ei tarvitse osata etukäteen.
IKIVIREÄT
Hyväntuulinen keskustelu– ja yhdessäoloryhmä parillisten viikkojen torstaisin 6.9.-29.11. kello 1314.30 yhdistyksen toimistolla. Tule vaihtamaan ajatuksia!
KÄDENTAIDOT
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin kello 13–15 ajalla 30.5.–22.8. yhdistyksen toimistolla. Tehdään
mm. avainkaulakoruja, pehmoeläimiä, kirjanmerkkejä yhdistyksen materiaaleista yhdistyksen hyväksi.
KÄSITYÖKERHO
Parittomien viikkojen keskiviikkoina 29.8.-5.12. kello 13-15 yhdistyksen toimistolla. Ommellaan,
kudotaan ja askarrellaan yhdistyksen materiaaleista lahjoitettavaksi ja myyntiin yhdistyksen hyväksi.
LEVYRAATI
parittomien viikkojen keskiviikkoisin kello 13–14.30 ajalla 20.6.–29.8. yhdistyksen toimistolla.
Kuunnellaan musiikkia laidasta toiseen ja annetaan pisteet.
PELIKERHO
Perjantaisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla. Pelataan lautapelejä ja korttia—voit myös
tuoda oman pelisi pelattavaksi. Tule jumppaamaan aivoja ja oppimaan uusia pelejä.
TUOLIJUMPPA
Keskiviikkoisin 5.9.-28.11. kello 13-14 Ruusukorttelin liikuntasalissa. Tule liikkumaan Annelin iloiseen seuraan omien voimiesi mukaan ja omalla vastuulla.
YSTÄVÄPIIRI®

Tunnetko yksinäisyyttä tai kaipaatko puhekaveria?
Ilmoittaudu 15.8. mennessä syksyn Ystäväpiiri® -ryhmään
puh. 044 536 7741 (yhdistyksen toimisto, päivystys ma-ke 9-12, to 12-15) tai info@vanhustuki.fi.
Ryhmään otetaan rajallinen määrä osallistujia.
Ryhmää luotsaavat Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri –koulutuksen käyneet vapaaehtoiset ohjaajat, jotka ottavat yhteyttä ilmoittautujiin elokuun puolivälin jälkeen. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin syys-marraskuun ajan os. Läntinen Pitkäkatu 33, Turku.
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Kaikille avoimia tapahtumia ja tilaisuuksia
Ke 22.8. kello 16.30-19.30
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33
To 30.8. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33

YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen ystäväksi haluaville. Osallistuminen ei velvoita tulemaan toiminnan
aloittamista. Ilmoittaudu 045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi
INFO Tule tutustumaan toimintaamme. Kerromme kaikille avoimista tilaisuuksista, ryhmistä, retkistä sekä mahdollisuuksista toimia yhdistyksen vapaaehtoisena.

Ma 3.9. kello 13-15
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33

MUISTELUPIIRI Lapsuuden lelut, leikit, lorut, tarinat ja pelit. Jos
sinulla on valokuvia tms. lapsuuden leluistasi ja leikeistäsi, ota ne
mukaan. Omat vanhat mahdollisesti tallella olevat lelut ja leikkitavarat ovat lämpimästi tervetulleita esittäytymään ja kaikkien muistelupiiriin osallistujien ihailtavaksi. Leikkiä ikä kaikki! Muistojen
ääreen johdattelee Marjaana Nyström.
VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ Annelin tuolijumppatuokio, Sirpa Aaltonen-Veikkolainen: 'Lukanterin Lempi' -sketsejä, musiikkituokio
Anneli Ivanoff, Aimo Lintula ja haitaristi, Irmelin runoja, Raija Lehmussaaren Lapsibaletti, yhteislaulua. Juonto Katri Lahtivuori. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa.
YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen ystäväksi haluaville. Osallistuminen ei velvoita tulemaan toiminnan
aloittamista. Ilmoittaudu 045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi
YHTEISLAULUJA Tule laulamaan yhdessä, laulattamassa Katri Lahtivuori. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa.
INFO Tule tutustumaan toimintaamme. Kerromme kaikille avoimista tilaisuuksista, ryhmistä, retkistä sekä mahdollisuuksista toimia yhdistyksen vapaaehtoisena.
VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ Musiikkituokio Nousiaisten sotaveteraanit: Jukka Aavikko ja haitaristi, 'Lasten suusta' poimintoja Mark
Levengoodin ja Unni Lindellin kirjasta, Katri Virpi Metsätähti kertoo: Pentti Viherluodon elämäntyö ja musiikkiesitys, Irmelin runoja, yhteislaulua. Juonto Katri Lahtivuori. Maksuton sisäänpääsy.
Kahvi 2 €. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa.
SLAAVILAINEN ILTAPÄIVÄ Yhdistyksen varainhankintatilaisuus.
Lippuja tilaisuuksistamme ja toimistolta jäsenet 10 € / ei-jäsenet
12 € (sis. kahvin). Tuotemyyntiä ja arpajaiset.
YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen ystäväksi haluaville. Osallistuminen ei velvoita tulemaan toiminnan
aloittamista. Ilmoittaudu 045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi
MITÄ ASUMIVAIHTOEHTOJA TURUSSA ON TARJOLLA? Messuilla
niin yksityisiä kuin kaupungin palveluyksiköitä esittelemässä asumisvaihtoehtoa, kun ei enää yksin pärjää. Maksuton sisäänpääsy.
Messukahvit 2 €. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa.
INFO Tule tutustumaan toimintaamme. Kerromme kaikille avoimista tilaisuuksista, ryhmistä, retkistä sekä mahdollisuuksista toiOikeudet muutoksiin pidätetään.
mia yhdistyksen vapaaehtoisena.

Ti 4.9. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11

Ke 19.9. kello 13-16
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33
Ti 25.9. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11
To 27.9. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33
Ti 2.10. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11

Su 7.10. kello 15-16.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11, Turku
Ke 17.10. klo 16.30-19.30
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33
Ti 23.10. kello 14.15-16
Ruusukortteli
Puistokatu 11
To 24.10. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33
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LIITY JÄSENEKSI—tuet toimintaamme
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

Tuolijumppa Ruusukorttelissa

Viihdetilaisuutemme Ruusukorttelissa

Luennot (mm. Studia Generalia senioreille)
Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on po- 
Laulu- ja konserttitilaisuutemme
liittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumatonta.

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

Edunvalvontatyöryhmä

Täyttämällä alla olevan jäsenhakemuslo- 
Ohjelmatyöryhmä
makkeen. Leikkaa se irti ja postita toimis- 
Tiedotusryhmä
tomme osoitteeseen

Syke-ryhmä.

tai soita numeroon 044 536 7741

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

Jäsenlehden kotiisi

tai sähköpostilla info@vanhustuki.fi. Kir- 
Alennusta yhdistyksen matkoista ja retkisjoita viestiin jäsenlomakkeessa pyydetyt
tä sekä varainkeruutilaisuuksista
tiedot.

Jäsenetuja yhteistyökumppaneiltamme

Äänioikeuden yhdistyksen sääntömääräiJäsenyys on kannanotto vanhusten puolesta.
sissä kokouksissa (henkilöjäsenet).
TERVETULOA MUKAAN !
Turun Seudun Vanhustuki ry

Jäsenhakemus

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

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

Etunimet

Sukunimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Syntymävuosi

Hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n toiminnan tavoitteet
Päivämäärä
Jäsenmaksu

Allekirjoitus
maksettu

Minua kiinnostaa vapaaehtoistoiminta
laskutetaan

Lomakkeen vastaanottaja
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Jäsenedut vuonna 2018
Edut koskevat yhdistyksen jäseniä ja
edellyttävät mainintaa jäseneduista sekä jäsenkortin esittämistä.
TURUN HUOLTOEXPERTIT
Jorma Puttonen Työmiehenkatu 1 A, Turku, puh
02-254 7760. Arkisin klo 9.00–17.00. http://
www.turunhuoltoexpertit.com
Viihde-elektroniikkalaitteiden korjaustyöt ja varaosat ja kotikäynnit –15% normaalihinnoista.

INSTRUMENTARIUM PUPILLI
Eerikinkatu 6, Turku. Puh. 0203 32852,
www.instru.fi. Voimakkuuksilla olevat silmälasit
-30%, ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai voimassa oleviin kampanjoihin.

HOLIDAY CLUB CARIBIA
RUISSALON KYLPYLÄ
Kongressikuja 1, 20540 Turku, puh. 030 687
http://www.ruissalospa.fi/ Allasosaston käyttö 4000, hotelsales.caribia@holidayclub.fi.
8 €/hlö.
Kylpylän käyttö ma – to 9€ / hlö, ei voimassa
koulujen loma-aikoina (vko 42 ja 52) eikä arkiRESPECTA OY
pyhinä. Muina aikoina voimassa hinnaston muJoukahaisenkatu 6, 20520 Turku (Neo-sairaalan kaiset hinnat. Kuntosali ja vesijumppa 39€ / 10
aulassa). Myymälä avoinna ark. 8-17. Puh. 040 kerran kortti (uusi sarjakortti 8€ korttimaksu).
3488 579/asiakaspalvelu.turku@respecta.fi.
http://www.respecta.fi/. -10 % myymälän val- HAUTAUSTOIMISTO PIETÉT
mistuotteista.
Eerikinkatu 25, Turku, puh 02-2780760 ja Kiinamyllynkatu 5, Turku, puh 02-2780777 ja
PARTURI-KAMPAAMO SALON INKERI SAVOLA Henrikinkatu 2, Naantali, puh 02Kaskenkatu 11, Turku. Puh. 02 2500918.
4353126. www.pietet.fi. Arkut ja uurnat –10 %.
www.saloninkerisavola.fi Kaikista kampaamo- ja
parturitöistä -10 %.
HANSATORIN APTEEKKI
http://hansatorinapteekki.fi/ -10% vapaankauMUOTITALO MARILYN
pan tuotteista. Lisäksi: liittymällä Hyvän Mielen
Humalistonkatu 13, Turku. https://
Apteekkien kanta-asiakkaaksi Hansatorin apteemuotitalomarilyn.fi/ Normaalihintaisista naisten kista -4% käsikauppalääkkeistä (= ei reseptilääkvaatteista -20 %.
keistä).
KÄSITYÖ-KAISA KY
Hämeenkatu 3 A, Turku. Puh 02-2333937. Mape klo 9-17. Kaikista tuotteista -10 %.
KUURAPALVELUT OY
Puh. 010 279 4030. http://
www.kuurapalvelut.fi/ Kotisiivousta -10%.

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.

ASIANAJOTOIMISTO LINDELL OY
Brahenkatu 9 A 9, Turku. Puh. 02-251 1004.
KAUNEUSHOITOLA TIINA HEMANUS
www.asianajotoimistolindell.fi. Testamentin ja
Yliopistonkatu 31 4.krs,Turku. Puh.02-2502569, edunvalvontavaltuutuksen laatiminen -15 %.
www.kauneushoitolatiinahemanus.fi -10%
alennus kaikista hoidoista, esim. jalkahoito 40 €.
Jäsenedut vain jäsenkorttia näyttämällä!
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Ryhdy Vanhustuen vapaaehtoiseksi
Kiinnostaako sinua toiminta yhdistyksen vapaaehtoisena?
Tule yhdistyksen toimistolle INFOON (to 30.8. tai 27.9. tai 25.10. kello 13-14) kuulemaan eri
mahdollisuuksista. Jäsenenä voit tulla mukaan myös yhdistyksen työryhmiin.
Lisätietoja toimistolta puh. 044 536 7741.

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

Kurssit

22.8.
19.9.
17.10.
28.11.

16:30-19:30
13:00-16:00
16:30-19:30
13:00-16:00

Ilmoittaudu kurssille puhelimitse 045 613 8839
tai täyttämällä ilmoittautumislomake nettisiKurssit ovat toimistollamme Lounatuulet Yhteivuillamme http://vanhustuki-fi.directo.fi/
sötalossa (os. Läntinen Pitkäkatu 33, 2. krs).
tukiystavatoiminta/vapaaehtoiset/
koulutukset/.

Yhdistyksen vapaaehtoisille
Hyvä Tukiystävätoiminnan vapaaehtoinen
Kokeilemme loppuvuoden kuntoiluystävätoimintaa, jossa vapaaehtoinen käy joka toinen viikko toteuttamassa liikuntaohjelman tuettavan
kanssa ja samalla vaihtamassa kuulumiset. Toivomme, että teistä löytyy 10 vapaaehtoista tähän kokeiluun. Toiminta käynnistyy kurssilla
16.8. kello 13-15.
Jos kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan / kysy lisää puh. 045 613 8839.

Yhdistyksen vapaaehtoisten hyvinvointi- ja koulutusiltapäivä
Ke 3.10. kello 13-15 Lounatuulet yhteisötalo, Pihlaja-sali (Läntinen Pitkäkatu 33, Turku).
Saamme opastusta ja vinkkejä kaatumisen ehkäisyyn. Muun seurustelun
lomassa halukkaat voivat käydä testauttamassa mm. tasapainoaan.
Tule siis tapaamaan tuttuja tai tutustumaan yhdistyksen eri tehtävissä
toimiviin vapaaehtoisiin.
Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu ti 25.9. mennessä puh. 044 536 7741 tai 045
613 8839, kerro samalla mahdollisesta erityisruokavaliostasi.
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YHDISTYKSEN HALLITUS JA TYÖRYHMÄT 2018
Hallitus
Kulmala Maarit, pj
Kautonen Mirja, II varapj
Lahtivuori Katri
Löppönen Minna
Tuohimaa Marja
Tähtinen Eira
Viikari Laura
Grönlund Seppo, varajäsen
Koski Raili, I varapj, varajäsen
Edunvalvontaryhmä
Kulmala Maarit, vastaava
Eloranta Sini
Heino Marina
Järvinen Arja
Karuneva Nina
Laakso Pasi
Lilja Maaria
Rinne Pirjo
Tuohimaa Marja
Viikari Laura
Villman Iida

Ohjelmatyöryhmä
Tähtinen Eira, vastaava
Grönlund Seppo
Huttunen Marja
Juvonen Jukka
Karuneva Nina
Lahtivuori Katri
Mikola Olavi
Pöyhönen Teijo

Karuneva Nina
Kirsilä Santeri
Raitanen Terttu
Rasi Johanna
Rintala Maarit

Sykeryhmä
Tilaisuuksien kahvittajat, arpaja tuotemyyjät sekä avustajat.

Hallituksen ja työryhmien
seuraavat kokoukset:
7.8. 13-15 Tiedotusryhmä
21.8. 15-18 Hallitus, ryhmän
vastaavat ja työntekijät
27.8.10-12 Ryhmänohjaajat
28.8. 13-15 Sykeryhmä
28.8. 16-18 Hallitus
29.8. 10-12 Ohjelmatyöryhmä
30.8. 16-18 Edunvalvontaryhmä
13.9. 13-15 TYT johtoryhmä

TYT-johtoryhmä
Kautonen Mirja, vastaava
Heino Marina
Karuneva Nina
Ryhmänohjaajat
Oldenburg-Tiitto Jenny
Ryhmiä ohjaavat vapaaehtoiset Tähtinen Eira

Taloustoimikunta
Karuneva Nina
Koski Raili
Tuohimaa Marja
Tiedotusryhmä
Lahtivuori Katri, vastaava
Eskola Päivi

Turun Seudun Vanhustuki ry on sitoutunut suojaamaan asiakkaittensa yksityisyyttä ja
käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti. Keräämme vain toiminnan käyttötarkoituksen
kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.
Rekisteri– ja tietosuojaseloste on saatavilla yhdistyksen toimistolta ja luettavissa yhdistyksen
nettisivuilla. Tietoturvasta vastaa yhdistyksen hallitus.

Henkilökunta
Toiminnanjohtaja / tukiystävätoiminnan päällikkö
Nina Karuneva Puh 045 613 8840, nina.karuneva@vanhustuki.fi
Yhdistystyöntekijät
Marja Huttunen / Sirkku Jack
Puh 044 536 7741
info@vanhustuki.fi

Ohjaaja, Tukiystävätoiminta
Johanna Nummila
Puh 044 536 7721
johanna.nummila@vanhustuki.fi

Assistentti, Tukiystävätoiminta
Santeri Kirsilä
Puh 045 613 8839
tukiystavatoiminta@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
Lounatuulet Yhteisötalo, 2.krs
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
(Toimisto on avoinna ma-ke kello 9-12 ja to kello 12-15).

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