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Pääkirjoitus
Monipuolista lukuhetkeä sinulle jäsen, ole hyvä
Tässä teille Vanhustuen viesti täynnä mielenkiintois- ehkä joskus myöhemmin lisää.
ta luettavaa ja tekemistäkin löytyy. Yhdistyksen vapaaehtoisten ahkerat kädet ovat tuottaneet paljon Ihania ovat myös nuo pörriäiset. Joita käsityökerhon
asiaa meille jäsenille, iso kiitos kaikille osallisille.
ahkerat naiset ovat käyneet vähän hurjallakin kiipeämisellä ripustamassa Aurajokirannan Knit´n Tag
Lapsuuden lelut ja leikit jutun yhteydessä mietin
Turku - tapahtumaan. Pelastetaan siis pörriäiset teeomaa lapsuuttani maalla yhdessä mamman ja pap- malla ollaan mukana ja näyttely on esillä aina 23.5.
pan kanssa. Olen siis asunut ensimmäiset vuodet
saakka.
ennen kouluun menoa Kiskossa mamman ja pappan
hyvässä hoidossa. Nuo vuodet ovat hyvin muistissa- Helatorstain kaunis ilma antoi jo viitteitä siitä miten
ni sillä tarkuudella mitä alle seitsemän vuoden ikäi- luonto herää nyt isoin harppauksin, yrttiniksejä siis
sen ihmistaimenen muistijäljet nyt ovat. Vaikka lelu- tutkimaan ja mitä kaikkea löydämmekin suoraan
ja ei silloin ollut, kuten nykyään, ihan kasapäin niin luonnosta käyttöön, nokkonen jne. Raitasen Terttu
nekin vähäiset leikkikalut olivat sitten ihmeellisiä.
kertookin omista nikseistään yrteistä tässä lehdessä.
Muistan miten iloinen olin saadessani yhden rakkaimmistani nukkekodin. Kodin olivat tehneet poti- Lehdessä on tarjolla toimintaa uusille vapaaehtoisillaat Kupittaalla työtoiminnassa ja äitini oli hankkinut le, kuntoilukummina, digiystävinä ja myös kävelyposen myyjäisistä, jotka pidettiin muutaman kerran
rukan vetäjiä kaivataan. Jos näistä joku herättää siKupittaan sairaalan työtoiminnan hyväksi. Näin mi- nussa mielenkiinnon tai tiedät ystäväsi kaipaavan
nulle on kerrottu.
tekemistä arkeen niin vinkkaa asiasta eteenpäin hänelle, kiitos.
Tuo nukkekoti oli kolmikerroksinen tornitalo savupiippuineen ja huonekaluineen kaikkineen. Sillä lei- Kiitos myös palautteesta. Vuoden ensimmäisen lehkittiin paljon ja muistankin miten hankalaa ison mol- den aiheista saimme palautetta lukijoiltamme ja
lamaijan oli mahtua niihin sieviin huonekaluihin.
olemme todella mielissämme, kun asiat herättävät
Välillä se korvattiinkin kävyillä, jotka mahtuivat istu- kiinnostusta. Toivomme palautetta lisää ja antakaa
maan paremmin talon tuoleihin ja sohvaan.
meille myös vinkkejä lehtijuttuihin.
Polkupyörä apupyörineen oli toinen ihme. Eikä ollut Nautinnollista alkukesää kaikille lukijoillemme!
lainkaan helppoa opetella ajamaan sillä, koska asfalttia ei ollut ja kaikki kivet löysivät tielleni vähän
Maarit Kulmala
epätasaisella hiekkatiellä. Ihania muistikuvia ja
Puheenjohtaja
muistoja lapsuudesta on mielessäni useita, niistä

Aamu
Aamun kirkkaus on niinkuin laulu.
Itse taivas lepää järvessä.
Liikkumatta, autuaina pilvet uneksivat ilman äärillä.
Kaislat välkkyy kastepisaroista,
metsä hymyy läpi kyynelten.
Kaukaa, helisten ja värähdellen rastaan huilu jumalallinen.
- Saima Harmaja 10.6.1931
Kuva: Pixabay
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Kuka meidät perii?
Kaisa Mähkä Asianajotoimistosta Kailiala&Palo Oy
oli Vanhustuen tietoiskussa kertaamassa kuolemaan
liittyviä perheoikeudellisia kysymyksiä. Hänen 25
vuoden pituisen työuran aikana on tehtäväkenttä
muuttunut monessa mielessä. Ihmisten eliniän pidentyessä myös dementoivat sairaudet ja pitkäaikaiset laitoshuollot ovat lisääntyneet. Varallisuudet
ovat kasvaneet ja verosäännökset muuttuvat useasti. On siis hyvä miettiä ajoissa kuka meidät perii ja
tarkastella erilaisia vaihtoehtoja mm. verosuunnittelun avulla.

sa. Toinen veroluokka käsittää vanhemmat, toisen
sisarukset, jos vanhemmat kuolleet tai isovanhemmat. Serkut eivät enää peri mitään.
Ellei perittäviä löydy, perintö menee valtiolle. Näissä
tapauksissa olisi aina mielekästä tehdä testamentti
vaikka jonkin itselle läheisen elämänpiirin tai harrastuksen hyväksi. Koska avopuoliso määritellään täysin vieraaksi osapuoleksi, on viisainta tehdä testamentti myös hänet huomioon ottaen.
Vaikka lapsilla on ensisijaisesti aina oikeus perintöön, voi lapsen jättää myös perinnöttömäksi. Tällöin ovat kyseessä erittäin painavat syyt eli joko perillinen on menettänyt elämänhallintansa tai hän on
syvästi loukannut perinnön jättäjää. Syy on mainittava testamentissa. Tällöin perintöosuus menee mahdollisille lapsille tai muille sisaruksille jaettavaksi.
Verotuksellisista syistä voi jättää myös yhden sukupolven väliin ja testamentata suoraan omaisuuttaan
lapsenlapsille.

On olennaista kenen nimissä esimerkiksi tontti tai
omakotitalo on hankittu. Avio-oikeus syntyy avioliittoa solmittaessa ja päättyy kuoleman tai eron yhteydessä. Kuolintapauksessa osituslaskelma on tehtävä aina tasingon määrän selvittämiseksi eli puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan
yhteen ja jaetaan puolisoiden kesken tasan, rikkaampi antaa siis köyhemmälle.
On yleinen harhaluulo, että puoliso saa puolet toisen kuollessa, jos vainajalla on lapsia tai perittävä
testamenttaa lakiosien jälkeisen osuuden muualle.
Perimystä voi muuttaa keskinäisellä testamentilla,
mutta sen käyttöä on tarkkaan harkittava varsinkin
jos kyseessä ovat iäkkäät henkilöt, sillä leskelle jää
aina kuitenkin elinikäinen hallintaoikeus avioparin
viimeiseen yhteisen kotiin ja irtaimistoon.

Uusia säädöksiä on tulossa koskien myös leskeneläkkeen maksamiseen, se rajoitetaan 10 vuoteen mutta
ei koske jo nyt maksettavia. Myös avopuolison oikeuksiin on tulossa muutoksia, jos on yhteisiä lapsia
ja liitto kestänyt vähintään viisi vuotta.
Yleistestamentissa voi määrätä omaisuuden jaosta
lasten kesken. Siihen voi lisätä myös määräyksen,
ettei lasten nykyisillä tai tulevilla aviopuolisoilla ole
avio-oikeutta puolisoidensa omaisuuteen.

Avio-oikeutta puolison omaisuuteen voidaan rajoittaa tekemällä avioehtosopimus. Se voidaan tehdä ennen joko avioliittoa solmittaessa tai myös avioliiton aikana. Nykyisin 56 % tekee sen jo avioliittoa
solmiessaan. Se tehdään kirjallisesti molempien osapuolien toimesta ja kahden todistajan vahvistamana
sopimus toimitetaan maistraattiin. Sitä ei voi yksipuolisesti peruuttaa. Sopimukset voivat olla monimutkaisijakin esimerkiksi jos kyseessä yritystoimintaa harrastava osapuoli, jos on sekä omia että yhteisiä lapsia ja myös kansainvälisissä suhteissa on oltava tarkkana kunkin maan lainsäädännön suhteen.

Testamentissa voi myös määrätä kuka päättää kuolinpesästä ja kenellä on päätäntävalta hautajaisista
tai muista käytännön asioista. Isovanhemmat voivat
vaikka testamentissaan määrätä lapsenlapsille verottoman 19 999 euron erityisjälkisäädäksen eli legaatin. Omistusoikeustestamentti, jolla annetaan
rajoittamaton määräysvalta esim. avopuolisolle, voi
johtaa jopa koko omaisuuden hävittämiseen tai
myymisen ulkopuoliselle.

Kuka meidät siis perii? Perintökaaren ensimmäisen
veroluokan mukaisen perimisjärjestyksen mukaan
lapsilla on oikeus vähintään lakiosaan, joka on puolet heille muuten kuuluvasta perintöosasta. Myös
erilaiset adoptiosäädökset on otettava huomioon eli
ennen 1.1.1980 solmitut adoptiot ovat niin sanottuja heikkoja adoptioita, jolloin adoptoitu perii sekä
ottovanhempansa kuin myös biologiset vanhempan-

Suosittu testamentti muoto on hallintaoikeustestamentti, jolloin omistus siirtyy perinnönsaajille,
mutta hallinta jää perinnönjättäjälle, joka vastaa
myös kuluista. Perintövero tulee kuitenkin heti maksettavaksi ja veron määrä on riippuvainen hallintaoikeuden omaavan iästä, mitä vanhempi hän on, sitä
suurempi on perintövero.
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Testamentin voi aina kumota laatimalla uusi ja mielellään hävittämällä edellinen. Testamentin tekijän
henkinen tila on tarvittaessa todistettava tuoreella
lääkärintodistuksella. Todistajien on oltava paikalla
samaan aikaan, heidän täytyy olla esteettömiä eli ei
sukulaisia eikä näiden puolisoja. Omat esteettömät
nuorehkot ystävät käyvät hyvinä todistajina. Testamenttia ei voi rekisteröidä, vaan sen olemassaolosta
ja olinpaikasta on hyvä kertoa jollekin.
Monet ovat tehneet pankkien tarjoamia henkivakuutuksia. On kiinnitettävä huomiota, ketkä on määKeskinäisen testamentin tekevät usein puolisot tai
rätty edunsaajaksi, sillä testamentti ei määrää näitä
sisarukset. Sillä voi kuitenkin olla haitallisia vaikutuk- vakuutuksia. Tässä yhteydessä hyvä muistuttaa, että
sia varsinkin, kun on kyse jo iäkkäistä osapuolista.
edunvalvontavaltuus olisi jokaisen tehtävä ajoissa.
Verotuksen progressiivisuus korostuu, kun perinnönjättäjiä onkin vain yksi. On huomattava, että les- Lopuksi vielä kertaukseksi korostettakoon, että vain
ken ei ole pakko vedota keskinäiseen testamenttiin. kirjallinen testamentti pätee, suulliset lupaukset
Mutta jos edunvalvonta on jo määrätty, niin siihen ovat turhia. On tarkkaan harkittava, keitä haluaa
ei voi enää puuttua ja pahimmassa tapauksessa les- testamentillaan suojata ja pitää mielessä tasapuolikelle jää suuri omaisuus, jolle ei enää ole suurta
suus. Jos varallisuutta on paljon ja se sisältää osakkäyttöä. Yksinkertaisinta olisi tietenkin, että jokaikeita ja muita varoja, joiden arvoa on vaikea ennanen käyttäisi rahansa elinaikanaan!
koida pitkällä tähtäimellä, on sen laatiminen tasapuolisesti vaikeaa. Mitään valmiita lomakepohjia ei
Keskimääräinen perittävä omaisuus on ensimmäikannata käyttää, jokainen tapaus on omanlaisensa
sessä veroluokassa 126 000 euroa, jolloin veropro- ja usein tarvitaan asiantuntijaa testamentin laatimisentti on 8-10. Toisen veroluokan prosentti liikkuu
sessa.
19-33 % välillä. 20 000 on alaraja verotukselle, alaikäisyysvähennys on 60 000 euroa rintaperillisille.
Vielä yksi neuvo, joka koskee jakamattomia pesiä.
Leski saa 110 000 euroa verotta. Järjestöille perinNe tuottavat paljon päänvaivaa, kun vanhoja asiakirnönsaanti ei aiheuta veroseuraamuksia.
joja ja omistuksia pengotaan ties mistä. Pesiä on
voitu kerätä jo useamman sukupolven ajan, mutta
Testamentin muoto on vapaa, mutta siitä on käytä- on hyvä muistaa, että perintöveroja ei pysty välttävä ilmi, että se on viimeinen tahto. Päiväys vuosilu- mään eivätkä ne pienene aikaa venyttämällä!
kuineen ja perinnönjättäjän sekä todistajien allekirjoitukset on merkittävä asianmukaisesti. Vain hätätiTeksti: Maarit Rintala
latestamentin esim. onnettomuuden yhteydessä voi
Tiedotusryhmä
tehdä suullisestikin.
Kuva: Pixabay

Ystävätoimintaa yksinäisille
Vapaaehtoisystävän voi kauttamme saada yksinäinen 70 vuotta täyttänyt yksin asuja.

Vapaaehtoiset eivät tee ammattilaisille kuuluvia tehtäviä ja he toimivat tavallisen ihmisen tiedoin ja taidon, joten toimintaan emme voi ottaa henkilöitä
jotka tarvitsevat ammattilaisen apua muisti-,
päihde- tai mielenterveyssyistä.

 Tukiystävä käy joka toinen viikko, on juttukaveri,
tukena ulkoilussa ja apuna asioinnissa.
 Puhelinystävä soittaa 2-4 kertaa kuukaudessa ja
vaihtaa kuulumiset puhelimitse.
 Digiystävän kanssa tapaatte joka toinen viikko
verkon välityksellä (toiminta käynnistyy huhtikuussa).
 Ulkoiluystävä käy joka toinen viikko ja on kaverina ulkoilussa kesä-elokuun ajan.

LISÄTIETOJA / kysy ystävää:
puh. 045 613 8839
www.vanhustuki.fi
Toiminta on maksutonta.
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Vertaistuesta apua Fölin käyttöön
Turun seudun joukkoliikenne Fölissä on tehty työtä
joukkoliikenteen ikäystävällisyyden edistämiseksi ja
ikäihmisten osallistumis-mahdollisuuksien lisäämiseksi palvelujen suunnittelussa. Senioreiden kanssa on kokeiltu joukkoliikenteen vertaistuki- ja mentorointimallia hyvin tuloksin. Kokeilussa senioreista
koostunut pilottiryhmä sai kuukauden Föli-kortit
käyttöönsä. Seniorit tutustuivat yhdessä sekä toisiaan opastaen että nuorten lähettiläiden avulla bussin käyttöön, Fölin digitaalisiin palveluihin, kaupunkipyöriin ja kutsuliikenteeseen. Senioreilta saatiin
kokeilun myötä arvokasta palautetta Fölin palvelujen käytöstä sekä tärkeitä oppeja ikäystävällisen
joukkoliikenteen suunnitteluun.

jalta on syntynyt idea pysyvästä Fölikaveritoiminnasta.
Toiminnan tavoitteena on madaltaa ikäihmisten
kynnystä Fölin palveluihin tutustumiseen ja
käyttöön sekä kannustaa senioriautoilijoitakin rohkeasti kokeilemaan ja valitsemaan ympäristöystävällisen matkustus- muodon yhä useammin. Vertaistuen avulla yhdessä oppiminen innostaa ja lisää myös
senioreiden arkiliikkumista ja sosiaalista kanssakäymistä.

Kuva: Heta Laiho

Mukana Föli-kaveritoimintaa käynnistämässä on
Fölin lisäksi joukko kokeiluun osallistuneita senioreita, Valonia sekä Turun Seudun Vanhustuki ry. Tavoitteena on, että toiminnasta tulisi vuosittain kesäkuukausina aktiivista ja säännöllisesti pidetyille Fölitreffeille voisi osallistua kuka vain Fölin palveluista
ja bussin käytöstä oppimaan kiinnostunut. Toimintaa pyritään käynnistämään tänä kesänä ja siitä tiedotetaan muun muassa Fölin ja Vanhustuen viestintäkanavissa.

Mentoroitavien senioreiden mukaan oppaasta oli
paljon apua ja se lisäsi innostusta Fölin käyttöön.
Moni rohkaistui yhdessä oppaan kanssa käyttämään
bussia uudelleen tauon jälkeen tai opettelemaan
palveluja ihan ensimmäistä kertaa.

Vinkkejä ikäystävälliseen matkustukseen
Fölin nettisivuille on koottu vinkkejä ikänäkökulmien
huomioimiseen ja seniorietuihin. Turussa palvelulinjat on erityisesti senioreille suunniteltu. Kaikilla linjoilla rollaattorilla pääsee ilmaiseksi arkisin klo 9−13.

Senioreilla on julkisilla kulkuvälineillä liikkumisessa
hyvin erilaisia haasteita, jotka hankaloittavat niiden
käyttöä ja oppimista. Kokeilusta saatiinkin arvokasta
oppia siitä, millä tavoilla ja missä yhteydessä vertaistuesta on apua uudelle tai tottumattomalle Fölin
käyttäjälle. Erityisesti Fölin digipalvelujen, kuten Föli
-sovelluksen ja reittioppaan, käytön opettelusta oli
paljon hyötyä senioreille ja osallistujat innostuivatkin niiden käytöstä saamansa opastuksen myötä.
Digitaaliset palvelut helpottavat huomattavasti aikataulujen, vaihtoyhteyksien ja reittien hakemisessa ja
tekevät matkanteosta sujuvampaa, kunhan niiden
käyttöön harjaantuu. Yhdessä oppiessa syntyi myös
ystävyyssuhteita ja Fölillä haluttiin matkustaa huvikseenkin ympäristöön tutustuen.

Kanssamatkustajia kannustetaan näyttämään esimerkkiä, päästämään seniorin ensimmäisenä bussiin ja tarjoamaan istumapaikkaa. Kuljettaja voi kallistaa bussia, jotta kyytiin astuminen sujuu helpommin. Aina kannattaa rohkeasti pyytää apua kuljettajalta tai kanssamatkustajilta.
Lähipiiri, vertaistukihenkilö tai avustaja voi auttaa
bussikortin hankkimisessa, reittien löytämisessä ja
digitaalisten palvelujen opettelussa. Tähän on lisätietoja Fölin sivuilla www.foli.fi/senioribussiin. Tulossa on myös Fölin viestintäkampanja, joka kannustaa kaikkia auttamaan ikäihmisiä bussin käytössä.
Lisätietoja / teksti:
Silja Ngobese, projektiasiantuntija, Valonia
silja.ngobese@valonia.fi 040 184 7083
Saana Lehtinen, informaatiosuunnittelija, Föli
saana.lehtinen@turku.fi 040 637 3471

Föli-kummitoiminta käynnistyy
Työtä on tehty osana kansainvälistä GreenSAM –
Green Silver Age Mobility -hanketta. Se on kantanut
hedelmää ja kokeilussa saatujen kokemusten pohYhteistyössö:
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Pormestari paneeli 23.3.2021
Yhdistyksemme edunvalvontaryhmä oli kutsunut
maaliskuiseen tilaisuuteen pormestariehdokkaiksi
siihen mennessä ilmoittautuneet henkilöt. Paneeliin
osallistui Elina Rantanen vihreät, Sini Ruohonen kokoomus (Arven sijaisena), Kristiina Hellsten SDP
(Lindenin sijaisena), Jarmo Laivoranta Keskusta, Mikael Miikkola Perussuomalaiset, Terhi VörlundWallenius RKP, Jethro Rostedt Liike NYT ja Mirka
Muukkonen Vasemmistoliitto. Panelistit osallistuivat
tilaisuuteen etänä, ja puheenvuoroja jakoi puheenjohtajamme Maarit Kulmala.

Välimuotoinen asuminen vaihtoehtona?
Ikäihmisten määrä kasvaa vuosittain Turussa kaikilla
asuin alueilla. Senioritaloja ei juurikaan rakenneta
yksityisillä rahoituksilla, koska ne eivät ole kannattava investointi. Silti palvelutalojen vuokrahinnat ovat
nousseet kohtuuttomasti, niin ettei pieniä eläkkeitä
saavilla ole niihin varaa, ja se vaatisi entistä vahvempaa panostusta kotona asumisen avustamiseksi.
Kaupungin päättäjiltä ja poliitikoilta vaaditaan asian
korjaamiseksi yksimielistä päätöksen tekoa.
Liinahaan alueelle on jo päätetty rakennemuutoksista. Ruusun palvelutalon lähistölle on suunniteltu
lisää yhteisöllisyyttä ja moni sukupolvien kanssa yhteistä kanssakäymistä.

Minkälainen joukkoliikenne on ikäihmiselle ystävällistä - mitä pitäisi parantaa?
Vastauksissa esitettiin mm. kaikkien bussien tulee
olla matalalattiaisia, rollaattorin käyttäjille maksuttomuus pysyväksi, enemmän palveluautoja ja
kutsuttavuus helpommaksi. Esteettömyys ympäri
vuoden, tänä talvena kadun varsilla oli korkeat lumivallit bussien pysähdyspaikoilla. Ajoreitit niin, että
keskustasta kauempanakin asuvat kykenevät käyttämään busseja. Turussa valitetaan liian tiukoista taxioikeuden saamisen ehdoista – moni vaikeasti liikkuva jää ilman tuettuja taximatkoja.

Muistisairaan muutto palvelutaloon tulisi tapahtua
jo silloin, kun muisti vielä pelaa niin, että pystyy elämään uudessa ympäristössä uusien ihmisten kanssa.
Rakennettaessa uusia palveluasumuksia, niissä pitäisi olla helpot liikunta ja ulkoilu mahdollisuudet, paljon sosiaalista kanssakäymistä, pelejä ja kulttuuritilaisuuksia omissa tiloissa tai ulkopuolella.

Miten kaupunki on panostanut/ panostaa ikäihOvatko yksin kotona asuvat vanhukset liian huono- misten toimintakyvyn ylläpitoon?
kuntoisia? Toimiiko kotihoito?
Liikuntavirasto pitää seniori- ikäisille kuntosali opasMonen ikäihmisen mielestä koti on se paras paikka. tusta, tasapainojumpparyhmiä, voitas-ryhmiä ja yli
Myös Turun tavoite on, että ikääntyvä pystyy mah- 70-vuotiaiden testipäiviä Kupittaan urheiluhallilla.
dollisimman pitkään asumaan kotonaan, siksi pitäisi Kirjasto toimittaa kotiin lainattuja kirjoja, Työväen
olla enemmän kuntoutusta, fyysistä liikkumista ja
opistolla voi osallistua mm, luennoille, jumppaan tai
sosiaalista aktiivisuutta. Huonona koetaan se, että
joogaryhmiin.
hoitajilla on niin kiire ja että henkilöt vaihtuvat useasti samanakin päivänä, pitää olla vakituinen oma
Tilaisuus synnytti paljon laajaa keskustelua, monella
hoitaja.
oli omaistensa tai työnsä kautta kokemuksia käsitellyistä vanhusten hoitoon liittyvistä asioista ja arJokaisella pitäisi olla ystävä, joka opettaisi digijen sujumisesta tai ongelmista. Asiat olivat tärkeitä
taitoja, jolloin ajanvaraukset ja yhteydet läheisten ja ja koskevat suurta osaa jäsenistämme. Keskustelun
muitten kanssa hoituisivat videopuheluina. Asiakkai- aihe oli kaikille paneelissa mukana olleille hyvin tärden palvelutarpeet ovat hyvin erilaisia, on ateriat,
keä runsaasta keskustelusta päätellen ja kiitoksista,
lääkkeitten jaottelu, siivous ja peseytyminen, tai on joita he esittivät tilaisuuden järjestäjille. Voimme
muistisairas, siksi tarvitaan välimuotoista pienhyvillä mielin jatkaa vapaaehtoistyötämme ja yhdisasumismahdollisuuksia tai lisää palvelutaloja eri
tyksemme tunnettavaksi tekemistä ikääntyvien papuolille kaupunkia. Lähellä olevaan palvelutaloon
rissa.
siirtyminen olisi pienempi muutos, kun jäisi tuttu
Teksti: Terttu Raitanen
ympäristö ja ihmiset. Kotihoidon lisäksi tulisi käyttää
tiedotusryhmä
kolmannen sektorin yhdistysten ja yhteistyö kumppanien tarjoamia palveluja viemään ulkoilemaan,
Paneelikeskustelu nauhoitettiin ja se on
jumppamaan tai juttelu ystäväksi poistamaan yksitallennettuna yhdistyksen kotisivuille—käyhän
näisyyttä ja opettamaan digitaitoja.
kuuntelemassa, mitä mieltä kukin ehdokas oli
https://www.vanhustuki.fi/
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Iäkkäiden ihmisten yksinäisyys – mikä lääkkeeksi?
Virkeä vanhuus- luentosarjassa ystäväpiiri- ja oma- tuviin mahdollisuuksiin ole rohkeutta tarttua.
hoitovalmennus-toiminnan päällikkö, gerontologi FT
Anu Jansson Luennoi 16.3. aiheesta iäkkäiden ihmis- Luennoitsija muistutti myös, että meillä on jokaisella
ten yksinäisyys – mikä lääkkeeksi?
jo muinaisesta historiasta asti hälytysjärjestelmä,
sosiaalinen kipu, joka havahduttaa meidät ylläpitäLuennoitsija aloitti pohtimalla mitä kaikkea voimme mään ja parantamaan sosiaalisia suhteitamme, jopa
yksinäisyydellä tarkoittaa. Sitä on hyvä pohtia, sillä yrittämään uusien hankintaan.
samalla huomaamme miten monia asioita me yksinäisyyteen liitämme ja miten me sen kulloinkin käsi- Mikä sitten voisi olla lääke yksinäisyyteen? Luentämme.
noitsijan mukaan tutkimuksen kertovat, että hyvillä
ihmissuhteilla ja ystävien läheisyydellä on uskomaYksin asuva tai yksin viihtyvä ei välttämättä ole yksi- ton voima. On nähty, että tämä ”ystävyyslääke” yllänäinen. Joillakin voi olla ihmisiä ympärilleen mutta
pitää terveyttä ja vähentää terveyspalvelujen tarkokee silti olevansa yksinäinen. Yksinäisyys onkin
vetta. Kun saa olla osallisena läheisten, ystävien ja
yksilöllinen, lähes aina kielteinen kokemus. Se syn- tuttavien kanssa, pysyy elämä merkityksellisenä ittyy, kun odotamme sosiaalisilta suhteilta enemmän selle ja muille. Kyse on kuitenkin enemmän laadusta
kuin niiltä saamme. Tällöin ympäriltä puuttuu merki- kuin määrästä, tarvitaan hyviä ja kantavia ihmissuhtykselliseksi koettuja ihmisiä.
teita. On kuitenkin hyvä muistaa, että jokainen kokee oman elämänsä itse. Toinen ei voi tietää asian
Eri yksinäisyystutkimuksia yhdistellen luennoitsija
oikeaa laitaa — onko joku yksinäinen vai ei - kysyon tullut siihen tulokseen, että yksinäisyydestä kärsii mättä siitä. Hyvän kuvan voi saada luottamuksellivähintään toisinaan 18 - 39% iäkkäistä, palvelutasesti asiasta keskustelemalla.
loissa asuvista 36%.
Luennoitsija muistutti, että on etuoikeus tulla vanYksinäisyys on yhteydessä mm. muistin heikkenemi- haksi. Vanheneminen ei suoraan lisää yksinäisyyttä,
seen. Aivot saavat vähemmän harjoitusta ilman
mutta menetykset ja toimintakyvyn muutokset voikanssaihmisiä, me tarvitsemme toisiamme. Fyysinen vat altistaa yksinäisyydelle. Sille altistaa myös ikäsyrtoimintakyky heikkenee. Yksinäinen tarvitsee lisään- jintä. Yhteiskuntaa pitäisikin voida kannustaa myöntyvästi terveyspalveluja. Haitallinen terveyskäyttäy- teisempään suhtautumiseen ikäihmisiä kohtaa ja
tyminen voi lisääntyä. Ruoka ei ehkä maistu tai ale- nostaa heidät arvostustaan.
taan lohtusyömään, tupakoimaan, päihteet voivat
tulla mukaan kuvaan.
Toinen lääke yksinäisyyteen on tieto ja avoimuus.
On tärkeätä tunnistaa ja tunnustaa yksinäisyyden
Yksinäisyyden taustalla voi olla muun muassa läheis- kokemus. Kaikkien pitäisi uskaltaa avoimesti kysyä
ten, ystävien, tuttavien tai sukulaisten väheneminen yksinäisyydestä. Vastakohta on puhumattomuuden
tai poismeno. Heikentynyt toimintakyky voi lisätä
kulttuuri, se on vahingoksi kaikille. Vain rehellisesti
yksinäisyyttä monin tavoin. Arvostuksen puute voi
toinen kohdaten avataan mahdollisuus tärkeälle
johtaa elämän merkityksettömyyden kokemuksiin ja peilikokemukselle, jonka avulla yksinäiseksi itsensä
yksinäisyyteen. Samoin se, ettei pystykään enää te- kokeva voi nähdä ja tunnustella omia yksinäisyyden
kemään niitä asioita, joita on pitänyt merkityksellisi- kokemuksia. Tällainen peili voi olla toinen ihminen
nä. Yksinäisyyttä voi syventää myös kokemus kuole- mutta myös esim. luonto, taide ja kulttuuri; kirjat,
man läheisyydestä.
musiikki, elokuvat, teatteri ym.
Luennoitsijan mukaan yksinäisyyden ikäviä puolia on
se, että se voi sulkea ovia. Jopa ihan kirjaimellisesti
niin, että kynnys kotoa lähtemiseen voi kasvaa. Kyky
toimia tutuissakin ympäristöissä voi heiketä. Yksinäisyys voi myös kasvattaa arvottomuuden tunnetta
niin, että ajatellaan toisen suhtautuvan itseen kielteisesti. Yhteys voi heiketä tai jopa loppua. Ympäristöönkin aletaan suhtautua kielteisemmin eikä avau-

Vanhustyön Keskusliiton ystäväpiiri-ryhmä on todettu vaikuttavaksi lääkkeeksi yksinäisyyteen. Toimintaa on kehitetty ja tutkittu jo yli 20 vuotta. Ryhmiä on ympäri Suomen: kasvotusten ja nyt koronan
aikana etänä. Ryhmään osallistuminen paransi yksinäisten osallistujien muistia ja terveyttä. Tällainen
on vahva näyte siitä, että ryhmä on todella hyvä lääke yksinäisyyteen.
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Oli mukava huomata, että yhdistyksemme, Turun
Seudun Vanhustuen toimita, erityisesti tukiystävätoiminta, on oivallinen esimerkki esitelmöitsijän
esittelemästä lääkkeestä yksinäisyyteen. Yli sadan
ystäväsuhteen järjestely ja ylläpito on juuri sitä, lääke yksinäisyyteen. Se tarjoaa myös erinomaisen
mahdollisuuden esitellylle peilikokemukselle, jossa
omia tuntoja voi kertoa ja tarkastella. Sama peruslääke on punaisena lankana kaikessa yhdistyksemme toiminnassa, niin ryhmissä kuin yksilöllisissä kohtaamisissa.

Lopuksi luennoitsija muistutti, että yksinäisyys on
henkilökohtainen kokemus. Se ei ole sairaus, mutta
sillä voi olla haitallisia vaikutuksia. Se voi myös kätkeä aarteen, iäkkään ihmisen ainutkertaisen persoonan. Yksinäisyydestä on hyvä puhua ja siitä on hyvä
kysyä rohkeasti ja empaattisesti. Ikä voi tuottaa viisautta ja henkistä voimaa joka kukoistaa parhaiten
yksinäistä iäkästä ihmistä arvostavassa ilmapiirissä.
Teksti: Rainer Grönlund
Tukiystävätoiminnan johtoryhmän ja
yhdistyksen hallituksen jäsen

Yksinäisten vertaisryhmät

Kuva: Pixabay

Yhdistyksen toimistolla soi puhelin. Langan päässä ihminen kertoo yksinäisitä,
pitkistä päivistään. Näitä puheluita on tullut jo ennen korona-aikaa, joskin puhelujen määrä on viimeisen vuoden aikana lisääntynyt. Jotkut päättävät lähteä
mukaan ryhmätoimintaamme, yksin asuvat voivat saada kauttamme vapaaehtoisystävän. Kaikki eivät löydä itseä puhuttelevaa toimintaa. Moni kaipaa ymmärrystä siihen, miksi yksinäisyys on arkea ja ihmistä, jonka kanssa asiasta voisi
puhua ilman, että saa ohjeita ”sinun pitää…”?

Koska yksinäisyys on yleistä ja vanhuksilla on tarvetta puhua yksinäisyydestä, haimme avustusta yksinäisten vertaisryhmien toteuttamiseen. Sosiaali– ja terveysministeriö ja sen alainen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) näki toiminnan tärkeäksi sekä valtionavustuslain mukaiseksi ja saimme kolmen
vuoden rahoituksen toimintaan. Avustuspäätöksessä lausuttiin näin: ”Toiminta on STEAn strategian mukaista. Suunnitellulla toiminnalla voidaan parantaa yksinäisyyttä kokevien vanhusten arjessa jaksamista
sekä lisätä hyvinvointia. Toiminnan suunnittelussa on kiinnitetty tarkkaa huomiota toiminnan käytännön
toteutukseen ja yhteistyötä tehdään useiden eri toimijoiden kesken. Kohderyhmä on määritelty tarkasti ja
suunnitellulla toiminnalla on mahdollista saavuttaa asetetut tavoitteet. Toiminnan kustannukset voi kattaa
valtionavustuksella kokonaan, koska avustuksen saajalla ei ole toiminnalle muuta rahoitusta
(Valtionavustuslaki 6.1 §). ”
Ryhmätoiminta käynnistyy syksyllä

Tavoitteena on yksinäisten arjen hyvinvoinnin lisääntyminen. Vertaisryhmän avulla ymmärrys yksiRyhmiin voivat tulla mukaan yli 70 vuotiaat yksinäinäisyydestä lisääntyy ja saa tukea yksinäisyyden
syyttä kokevat kotona asuvat turkulaiset. Kohderyh"kehästä" irrottautumiseen. Tärkeä elementti on,
mään ei kuulu ammatillista apua tarvitsevia, heidät
että yksinäiset tulevat näkyviksi ja kuulluiksi kokeohjaamme muiden palvelujen piiriin.
muksensa kanssa.
Luottamukselliset ryhmät kokoontuvat joka toinen
viikko kahden tunnin ajan yhdistyksen toimistolla.
Ryhmässä jaetaan kokemuksia ja jokaisella on oikeus puhua tai vain kuunnella. Toisille ei anneta ohjeita tai ratkaisuja, vaan jokainen voi omaksua ryhmästä sen, mikä itselle on tärkeää ja edetä omassa
tahdissaan. Tapaamisissa ohjaaja, paitsi jakaa puheenvuoroja, johdattelee kullakin kerralla käsiteltävään teemaan. Käsiteltäviä teemoja on kymmenen.
Toiminta on maksutonta eikä edellytä yhdistyksen
jäsenyyttä.

Keskeisempiä yhteistyökumppaneitamme ovat HelsinkiMissio ry, Tukenasi ry (entinen Turun Kaupunkilähetys ry), Turun Seudun Omaishoitajat ry, Turun
kaupunki sekä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry.
Projektikoordinaattoriksi on valittu
sosionomi Katri Korvela. Hän aloittaa
työn kesälomien jälkeen. Lisätietoja
toiminnasta allekirjoittaneelta ja elokuun jäsenlehdessä.
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Teksti: Nina Karuneva
Toiminnanjohtaja

Tarinani
Sain kuulla Vanhustuen
toimistolla reippaasta mölkynpelaajasta, joka ilmojen
viilentyessä oli houkuteltu
myös sisätiloihin osallistumaan pelikerhoon korttia
pelaamaan. Ikää hänellekin
oli kertynyt jo lähemmäs
90 vuotta, joten hän olisikin oivallinen haastattelun
kohde jatkaakseni näitä kirjoituksia iäkkäimmistä
yhdistyksen aktiivisista jäsenistä. Näin ollen otimme
häneen yhteyttä ja hän suostui haastatteluun ja kertomaan pitkän elämänsä vaiheista.
Jukka kävi syntymässä Hämeenlinnassa, jossa isä
toimi pehtoorina ja äiti kunnansihteerinä. Perhe,
johon kuului myös sisar, muutti Poriin ja siellä tuli
vietetty koko lapsuus ja nuoruus. Lapsuutta varjosti
äidin sairastelu ja 14-vuotiaana Jukka jäi puoliorvoksi keuhkotaudin saatua voiton äidistä. Isä meni kuitenkin uusiin naimisiin, mutta se aiheutti omat sopeutumisvaikeutensa. Kerrostalon vintiltä Jukka löysi oman soppensa , jossa sai olla omassa rauhassa.

viat, jotka aiheuttavat oikosulkuja. Joskus piti mennä Hollantiin asti lopputarkastuksiin koestamaan
suuremmilla tehoilla, niihin ei Suomessa enää tehoja riittänytkään. Myöhemmin työnkuvaan tuli myös
suunnittelua, markkinointia ja vientiä. Nyt kielitaidon puutekaan ei ollut enää esteenä, saksa ja englanti olivat ulkomailla ollessa hallussa eikä ruotsiksikaan sormi suuhun mennyt.
Ensimmäisen avioliiton kariuduttua oli edessä aluksi
yksinhuoltajuus, mutta pian löytyi rinnalle uusi puoliso, jonka kanssa Jukka sai vielä kolme tytärtä lisää.
Seinällä olevasta perhekuvasta voi todeta vaimon
kauneuden periytyneen kaikille tyttärillekin. Moni
vaimo olisi kateellinen kuunnellessaan, kuinka kauniisti Jukka tästä vaimostaan puhuu. Pahaa sanaa ei
myöskään vaimo kuuleman mukaan koskaan miehelleen lausunut, kaikin puolin siis onnellinen avioliitto.

Molempien jäätyä eläkkeelle suuntautui pariskunnan muutto Turkuun, jonne he muuttivat vuosituhannen lopulla aivan ydinkeskustaan. Vielä työssä
ollessaan he olivat hankkineet loma-asunnon Torremolinoksen läheltä Espanjasta. Aluksi tietysti vain
Kansakoulun jälkeen hän meni Porin lyseoon. Mate- lomilla, mutta eläkeläisinä vietettiin talvet etelän
maattiset aineet olivat hänelle helppoja, mutta kie- lämmössä ja kesät Suomessa.
liin hän ei oikein jaksanut paneutua. Ulkona tuli harrastettuja tyypillisiä tuon ajan lastenleikkejä, potYhteiseloa varjosti kuitenkin vaimon sairastuminen
kittiin palloa, pelattiin neljää maalia ja pignispalloa- lihastautiin, joka vuosien saatossa vei jaloista kaiken
kin lyötiin. Myöhemmin löytyi mieleinen ja aikaakin voiman. Jukan tehtäväksi tulikin omaishoitajuus,
vievä harrastus eli radioamatööriys, innostus jatkui jota kesti kymmenisen vuotta. Siitäkin selvittiin,
koko keskikouluajan.
osaksi vaimon valoisan ja positiivisen elämänasenteen kannattelemana. Kun kotihoito vaikeutui, vaiSitten oli aika lähteä jatko-opintoihin. Tampereen
mo siirtyi viimeisiksi kuukausiksi Runosmäen vanteknillinen opisto olikin oivallinen opinahjo matehainkotiin ympärivuorokautiseen valvottuun hoimaattisesti lahjakkaalle opiskelijalle. Sähköinsinöö- toon.
riopintojen ohessa tuli nähtyä monta harjoittelupaikkaa, joista Porin posti ja lennätin oli pitkäaikai- Viisi vuotta on nyt leskenelämää takana päin. Nuosin.
rempana hänen tuli harrastettua golfiakin, mutta
siitäkin nyt on täytynyt luopua. Hän veti myös jonkin
Kun valmistumisen aika tuli, oli Suomessa huonot
aikaa Zonta-naisryhmän rahoittamaa vanhustenpiiajat, töitä ei tahtonutkaan löytyä. Hän sai kuitenkin riä, jonka puitteissa harrastettiin ja matkusteltiinkin.
vielä yhden harjoittelupaikan Saksasta ja tuon jälkeen hän jatkoi tätä ulkomaankomennustaan Sveit- Nyt tilalle ovat tulleet kävelylenkit ja osaksi myös
sissä, jossa kuluikin viitisen vuotta. Suomeen Jukka Vanhustuen järjestämät aktiviteetit. Kuntoilukummi
palasi vaimon ja pienen tyttärensä kanssa.
on käynyt kannustamassa punttien nostoon, sujuisihan se yksinäänkin, mutta on mukavaa kun joku tuVaasan Strömbergiltä löytyi sopivaa työtä. Alkuaikoi- lee käymään. Myös osallistuminen tasapainoryhna hän kehitteli suuria katkaisijoita suurjännitelinmään on antanut lisää varmuutta liikkumiseen.
joille, vaaranahan tällaisille on toisinaan ilmenevät
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Yksinäisyys tietysti ajoittain nostaa päätään. Tyttäret
pitävät viikoittain yhteyttä, mutta kaksi heistä asuu
ulkomailla eikä yksikään Turussa, joten vierailut ovat
harvinaisempia.

Jukan tavoitteena on asua 90 vuotiaaksi kotona ja
jos sen jälkeen pääsisi johonkin palvelutalon tapaiseen, jossa olisi mahdollisuus vielä seurustella ihmisten kanssa ja harrastaa erilaisia aktiviteetteja oman
kunnon mukaan.

Ruokapalvelu on nyt uutta, pari kertaa viikossa tulee
lähetys ja riittää, kun ruuan vain lämmittää mikros- Pitkäikäisyytensä salaisuudeksi hän epäilee hyviä
sa.
geenejä ja positiivista elämänasennetta. Kaikki mikä
eteen tulee, on otettava nöyrästi vastaan turhia
Niin yksi harrastus on espanjan kielen ylläpito, kave- huolestumatta. Silläkin elämänohjeella pärjää jo
rin kanssa tavataan viikoittain ja puhutaan vain es- pitkälle.
panjaa. Kielitaitoa tarvitaan sitten, kun taas on mahTeksti: Maarit Rintala, tiedotusryhmä
dollisuus matkustaa etelään.
Kuva: Nina Tila

Lisää vaihtoehtoja asumiseen
Millainen on ikäihmiselle hyvä koti? Siinä pulma, jota Turun kaupunki on pähkäillyt vanhustyön asiantuntijoiden, mukaan lukien Turun Seudun Vanhustuen kanssa. Uusinta uutta on ns. Avara-hanke, jossa valetaan
perustukset itsenäisesti asumisen ja perinteisten palvelutalojen väliltä olevaksi ratkaisuksi. Tästä käytetään varsin mielikuvituksetonta nimitystä välimuotoinen asuminen.
Tässä mallissa asuminen ja palvelut ovat toisistaan erillisiä, toisin kuin palvelutaloissa, joissa ne leivotaan
yhteishinnoitelluksi paketiksi. Vanhus hallitsee itse asuntoaan, mutta muuten välimuotoinen asuminen voi
olla monenlaista. Tärkeitä elementtejä ovat palvelut ja yhteisöllisyys. Yksinäisyys vähenee, kun ikäihmisillä
on seuraa toisistaan, ja kaupunki säästää rahaa, kun palvelukoteihin ei tule väkeä entiseen tapaan.
Tavoitteena on, että vuonna 2030 välimuotoisesti asuisi 3 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä turkulaisista.
Voi kuulostaa pieneltä määrältä, mutta kun sen suhteuttaa kaupungin väkilukuun ja ikärakenteeseen, tarkoittaa se suunnilleen 800–900 vanhusta. Tämmöiselle joukolle pitäisi siis alle vuosikymmenessä kehittää
uudenlaisia koteja. Niitä odotellessa!
Karinaranta avartaa tulevaisuuden
Turkulainen välimuotoasuminen alkaa Hirvensalon Karinarannasta, jonne perustetaan 14 asunnon yksikkö. Asuntojen koko on 39 neliötä, ja niissä on keittiö, esteettömät pesutilat ja oma parveke. Vuokranantaja on Lounais-Suomen syöpäyhdistys, ja kaupungin kotihoito vastaa hoidosta, hoivasta ja tuesta.
Karinarannassa on paljon yhteisiä tiloja, kuten aula, takkahuone, saunaosasto ja terassi. Läsnä ovat myös
luonto ja meri. Karinarannan viihtyisyydessä tärkeä rooli on tapahtumilla ja muulla asukkaiden yhteisöllisyydellä. Kotihoidon lisäksi yhteistä tekemistä edistävät virikeohjaaja, järjestöt ja vapaaehtoiset.
Teksti: Daniel Telén
edunvalvontaryhmä
Haluatko muuttaa Karinarantaan?
Hakijan tulee täyttää mm. seuraavat ehdot:
•
Tarve säännölliselle kotihoidolle
•
Riittävä omatoimisuus (ei esim. säännöllistä
yöhoidon tarvetta tai etenevää muistisairautta)
•
Vähintään yksi seuraavista:
1)
nykyinen asunto ei ole tarpeeksi esteetön tai
turvallinen,
2)
yksinäisyyden tai turvattomuuden tunne
3)
vaikeuksia huolehtia itse ravitsemuksestaan

Ota yhteys:
Nykyiset kotihoidon asiakkaat:
Vähäheikkilä-Hirvensalon kotihoito,
puh. 0500 859 450
Uudet asiakkaat:
Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja
palveluohjausnumero, puh. 02 262 6164
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Lapsuuden lelut ja leikit
Yhdistyksen Elämänkertapiirissä tutustutaan elämäntarinoihin ja hahmotellaan omien tarinoiden kirjoittamista. Tämä kirjoitus on yhden ryhmään osallistuneen kirjoittama kertomus.
Ryhmän tapaamiset jatkuvat syksyllä joka toinen tiistai. Elämänkertapiiri on kaikille avoin ryhmä ja
mukaan voi tulla niillä kerroilla kuin itselle sopii.

Tämä tuntuu nyt varsin oudolle. Minulla ei juuri
ole muistikuvia leluista. Ilmeisesti niitä ei juurikaan sitten ollut. Minä olen 1950-luvun alkupuolen lapsi ja perheeni lukeutui vähävaraisiin,
sillä vain isä oli duunarihommissa ja äiti yleensä
kotiäitinä. Vasta joskus 60-luvulla hän alkoi tehdä töitä.

noja vauvanvaatteita. Tältä ajalta minulla on
selkeä muistikuva leikistä. Siskoni oli tullut vauvansa kanssa vierailemaan luokseni. Minä heijasin vauvaani hameeni helmassa ja totesin siskoäidille: ”Hän niin tykkää kun keinuttelen häntä
tässä sylikiikussani”. Oi-oi.

Kotimme oli pienessä kyAlle kouluikäisenä sain joululahjaksi vihreän,
läyhteisössä, muutaman
puisen pinnasängyn mallisen nukensängyn. Se kymmentä pikkuista jalasoli minulle todella tärkeä. En muista, oliko se
mökkiä joissa asui monilapostettu kaupasta vai oliko isäni tekemä. Hän oli sisia perheitä. Kesällä uitiin
aika kätevä kyllä käsistänsä. Nukesta minulla ei ja hypittiin tukkipuomien ja
ole muuta kuvaa kuin se, että se oli hyvin pieni tukkilauttojen päällä hensiihen sänkyyn. Yksi äidin siskoista teki sänkyyn kemme kaupalla. Jos joku
petivaatteet. Muistan kyllä kuinka siskoni kans- olisi pudonnut tukkien väsa leikimme kotia pienessä ”komerossa”. Se oli liin, ei olisi ollut mitään
tätini kaupan takaosassa, lienee ollut alun perin mahdollisuuksia pelastaa
joku kaupan kaappi, koska se oli kotimme etei- häntä. Pesäpalloa, 10 tiksessä.
kua laudalla, peiliä, polttopalloa, kuka pelkää mustaa
Tällöin asuimme Muhoksen Mäkelänkankaalla. miestä jne.
Siellä leikkikavereina olivat serkkumme, joita oli
5 ja naapurin Ensio-poika. Kaikki asuimme saAina sellaisia leikkejä johon osallistui kylän kaikmassa pihapiirissä. Leikit leikittiin ulkona. Kesäl- ki jokseenkin samanikäiset lapset. Ponkkulauta
lä juoksentelimme pitkin kangasmetsiä, jotka
oli kova sana. Ja itse rakennellut rakennustätini mies omisti. Samoin hän omisti suuren
jätteistä valtavan korkeat kahden keinujan kiihiekkakuopan, jossa laskimme mäkeä. Hiekka kut. Ponkkulaudoilla ja kiikuissa sattui silloin
oli todella hienoa, muinaisen merenpohjan
tällöin loukkaantumisia kun vehkeistä pudottiin
hiekkaa. Jälkeenpäin ajatellen todella vaarallialas.
nen leikkipaikka, mutta ei siihen aikaan osattu
sitä vaarallisena pitää. Kaipa siellä oli aina kesä, Talvella kylän reunassa oli luistinrata ja siellä
kun talvista ei ole paljoa muistikuvia. Hiihdimluistelivat ne joilla luistimet oli. Sielläkin oli
me kyllä pihapiirissä isän tekemillä mäystinmustamies-peli ehkä yleisintä. Hiihtäminen oli
suksilla.
meillä koko perheen juttu. Pieninä hiihdimme
siis isän tekemillä suksilla, mutta 1. luokalle
Seuraava muistikuva on monta vuotta myöhem- mennessämme saimme oikeat sukset. Tietysti
min. Olimme muuttaneet asumaan paljon poh- ne kiersivät sitten nuoremmille sisarilleni. Muisjoisemmaksi Kemijoen rannan tuntumaan. Olin tan kyllä, kuinka hienot ensimmäiset Kuusisen
varmaankin jo liki 10-vuotias. Siskoni kanssa
sukseni olivat. Olimme kovia hiihtämään ja lusaimme joululahjaksi samanlaiset ”kuminuket”. kuisten kilpailujen palkinnot löysi tiensä meidän
Edellä mainittu tätimme teki nukeille kyllä hie- perheen palkintohyllylle.
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Minä en ole koskaan ollut kovinkaan innostunut
pelikorteista tai lautapeleistä. Toki ne pakolliset
muutamat Musta Pekka- ja Perheet -pelit tuli
pelattua. Lautapeleistä muistan vain Afrikan
tähden, jota pelasimme yhden naapurin kanssa.
Vähän isompana kasinoa ja pasianssia vähän
pelannut, mutta siinä se sitten onkin. Taisin olla
huono häviäjä, ehkä pelaaminen ei siksi kiinnostanut?

Tärkeänä olin myyntitiskin takana, punnitsin vanhalla vaakalla tuotteita ja paperinpalalle keräsin ostettujen tavaroiden hinnat ja ynnäsin ne sujuvasti,
vaikka vielä ei yhteenlasku oikein sujunut. Mutta
minua nuoremmilla asiakkailla ei ollut siihen mitään
sanomista.

Opin lukemaan 6-vuotiaana ja yksi minulle rakkaimmista tavaroista oli minua 4 vuotta vanhemman tätini Aapinen. Koska se minua kiinnosti, opettelin kovasti kirjaimia. Aina kun tunnistin uuden kirjaimen,
Eniten taisin kuitenkin tykätä kauppaleikistä
oli kukko käynyt munimassa aapisen väliin ranskalaimummolan pihassa olevassa leikkimökissä. Se sia pastilleja pari kappaletta. Kirjat ovatkin olleet
oli sisustettu ihan oikeaksi kaupaksi. Seiniä kier- minulle kai rakkaimpia esineitä. Olen aina lukenut
si hyllyt, jossa oli ihan oikeita tuotepakkauksia, paljon. Leluista kaiketi ei niin väliä.

kauraryynejä, kahveja, mannaryynejä ja mitä
ikinä siihen aikaan kaupassa myytiin. Tuoretava- Tuossa kyläyhteisössä vietin turvallisen lapsuuden ja
varhaisnuoruuteni. Hiljalleen leikit ja pelit vaihtui
roiksi keräsimme pihasta kasvien varsia, lehtiä
silmäpeliksi naapurin poikien kanssa.
ja kukintoja. Ja kas, minä olin aina se kaupantäti!
Teksti: Tuula Jansson
Kuva: Pixabay

Suattasmuari tarinoi
50-luvulla koulut alkoivat syyskuussa ja lauantainakin käytiin koulua. Minä en olisi halunnut mennä kouluun. Nautin niin vapaudesta ja villistä elämästä. Ehkä oli jotain uuden pelkoa. Naapurin Impi sanoi, että
sinulle kasvaa sarvet päähän, jos et käy koulua. Minä siihen, että kasvakoon vaikka häntä persuksiin, mutta
kouluun en mene. En osannut lukea, kun menin kouluun.
Nooh, se toinen päivä syyskuuta 1958 koitti. Äiti vei minut kouluun. Minulla oli valkoinen mekko, jossa oli
punaisia, mustia, keltaisia ja sinisiä pilkkuja kolmen pilkun ryhmissä. Valkoiset polvisukat jalassa, mutta
kenkiä en muista. Varmaan kenkinä oli valkoiset sandaalit, joista kovasti pidin. Lapsi voi kulkea syksylläkin
sandaaleissa.
Jännitti ihan hirveästi, vatsaan sattui ja päätä kivisti. Palmikot päässä kiristi ja ne olivat eri korkeudella. Äidin oli ihan mahdoton saada ne symmetrisesti. Kun minulle tuli enemmän päätäntävaltaa siirryin poninhäntään. Äiti istui ensimmäisen tunnin koululuokan takaosassa, mutta unohdin hänet pian. Siitä päivästä
lähtien kävin mielelläni koulussa myös iltaisin erilaisissa kerhoissa.
Söimme kouluruokaa luokassa omalla pulpetilla. Yleensä ruoka oli soppaa tai puuroa tai velliä. Leivät piti
olla itsellä mukana. Pulpetin päälle laitettiin ruokaliina. Iltapäivävälitunnin jälkeen opettaja Aino Laakso
tuoksui aina kahvilta. Minua kateus kaiversi, koska olisin halunnut iltapäiväkahvia. Tykkäsin niin kahvista jo
silloin.

Koulussa itse tehty aakkoskirja on tallella
samoin ensimmäinen ruokaliina.

Teksti ja kuvat:
Rauni Niinimäki
13
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Yrtti niksejä
Kesä lähestyy ja luonto herää talven horroksestaan,
puut ja ruohot alkavat vihertää ja kukkaloisto kasvaa
päivä päivältä valon lisääntyessä. Luonnon syötäviä
kasveja ovat moninaiset aromikkaat yrtit. Se, mitä
niistä pitää tietää, on mielenkiintoista. Tulen tässä
kertomaan joitakin vinkkejä mieli yrteistäni.

lerin mausteena. Sitä voi myös käyttää munakkaisiin
sekä marja- ja hedelmä jälkiruokiin tai voileivän piristykseksi.

Valkosipuli hävittää syylät, känsät ja kovettumat
sekä ehkäisee flunssan pahenemista. Se sisältää antibakterisia ominaisuuksia, ainesosana tärkeä allisiiTilli on mielihyvän yrtti, ikivanha rohto ja mausteni. Sillä on myös viruksia tuhoavia ominaisuuksia ja
kasvi. Se on ollut olemassa jo Rooman vallan aikana sisältää A-, B- ja C-vitamiineja, eteerisiä öljyjä ja hekeskiajalla ja kasvaa nykyisin luonnonvaraisena Väli- delmäsokeria. Sitä on käytetty ruoansulatushäiriöimeren maissa. Ennen vanhaan sitä on annettu esiden, suolistotulehdusten, verisuonten kalkkeutumerkiksi pikkulapsille rauhoittavana aineena kirkon- mien ja keuhkosairauksien hoitoon. Moni sairas usmenojen ajaksi. Tilli on miedon makuinen se kruukoo säännöllisellä valkosipulin käytöllä lisäävänsä
naa loppukesän rapujuhlat, uudet perunat, kurkku- vastustuskykyään. Pelkästään huoneilmaan haihtusalaatin tai säilötyt kurkut. Siitä saa oivallista tilli
neet voimakkaat fytonsidit saattavat parantaa tulehlihakeittoa ja kalamaustetta. Kaupoista tilliä saa ny- duksia.
kyisin ympäri vuoden joko kuivattuna mausteena tai
tuoreena ruukussa kasvatettuna.
Raaka valkosipulimurska saattaa aiheuttaa terveelle
iholle palovamman oloisen ärsytyksen, lämmitettynä maku saadaan miedonnettua. Valkosipuliruoan
hengitykseen jättämää hajuhaittaa voi ehkäistä syömällä persiljaa tai etikkakurkkua.
Ruohosipulin ja porkkanan sanotaan viihtyvän vierekkäin viljeltynä, ja ruohosipulin sanotaan lisäävän
ruusuun tuoksua niiden alle tai lähistölle istutettuKehäkukka (Ringeblomma) on vanhojen puutarho- na. Keväisen ruohosipulisilpun ruokaan lisättynä luo
jen yleinen viljelty kukka, sitä voi myös hyödyntää virkeyttä niin ihmisiin kuin eläimiinkin. Se lisääntyy
ihon hoidossa ja salaattien koristeena. Kukkien terä- helposti, on miedon makuinen moni vuotinen viljellehdet kerätään salaatin joukkoon. Niistä voidaan
tävä. Hyvä mauste salaatteihin, keittoihin ja porkkatehdä myös voidetta sekoittamalla kerätyt ja huuh- na raasteeseen.
dellut kukat öljyyn esim. vaseliiniin, mehiläisvahaan
tai oliiviöljyyn. Kukan terälehdet sisältävät paljon
Kamomillasaunio on kaikkialla maailmassa tunnettu
antioksidantteja, joten se hoitaa ihoärsytyksiä ja
yleisrohdos, jonka erottaa saunakukasta ja päiväntulehduksia. Kehäkukkavoidetta on myynnissä luo- kakkarasta hentorakenteisempana ja kukkien arotaistuotteita myyvissä kaupoissa.
maattisen tuoksun perusteella. Sitä pidetään erityisen sopivana lapsille ja naisille. Vaikuttavat aineet
Sitruunamelissa (hjärtansfröid) eli sydämenilo. Tätä ovat voimakkaimpia kirkkaalla auringonpaisteella.
on viljelty jo antiikin aikana, arabimaista se on tullut Kukissa on runsaasti eteeristä öljyä, hartsia, kumia,
Espanjan kautta muualle Eurooppaan. Se on moni- vahaa, rasvaa, orgaanisia happoja ja kamomillaöljyä.
vuotinen kasvatettava, mutta vaatii erittäin paljon
Kukkamykeröt kerätään varovasti kuivalla säällä ja
lämpöä ja ravitsevan mullan. Sen lehdistä valmiste- kuivataan.
tun teen uskottiin vaikuttavan hammas- ja päänsärkyyn, kouristuksiin ja ummetukseen. Sitä hierotaan Kamomillaa käytetään teenä, höyrykylpyihin, kasvoiholle mm. ampiaisten pistoihin. Kasvin uskotaan
jen ja ihon hoitoon, päänsärkyyn ja hiusten pesuun
vahvistavan sydäntä sekä poistavan masennusoirei- ja vaalentamiseen. Sillä on rauhoittava ja unettava
ta.
vaikutus.
Sitruunamelissan aromi säilyy parhaiten pakastettaessa. Sitä voi käyttää niin salaateissa kuin salaatin
kastikkeissa sekä vihanneskeittoihin tai kalan ja broi-

Teksti: Terttu Raitanen
tiedotusryhmä
Kuvat: Pixapay
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Olkapää liikkeelle!
Saatko paidan pään yli ongelmitta? Onnistuuko hiusten kampaus? Kun olkanivelen liikkuvuus rajoittuu,
vaikeutuu moni arkipäiväinen asia. Liikerajoituksilla on myös yhteys niskan ja hartianseudun kiputiloihin,
päänsärkyyn ja väsymykseen. Olkanivelen liikerajoituksen huomaa usein arjessa, kun tietyt päivittäiset
toiminnot alkavat vaikeutua. Jos paidan pukeminen, hiusten pesu ja kampaus, kahvikupin ottaminen yläkaapista ja hattuhyllylle kurkottaminen tuntuvat hankalilta, on usein syynä olkanivelen liikerajoitus.
Testata olkanivelen liikkuvuus seuraavasti:
Asetu seisomaan selkä seinää vasten niin, että kantapäät ovat reilusti irti seinästä. Paina pakarat, hartiat
ja takaraivo seinää vasten ja nosta molemmat kädet
suorina etukautta ylös hartianleveydellä. Pidä kyynärpäät ja ranteet suorina.
Saatko kämmenselät seinää vasten? Hyvä! Olkaniveltesi liikkuvuus on tällöin normaali. Jos saat vain sormenpäät seinään, on olkanivelissäsi lievää liikerajoitusta ja jos kädet eivät kosketa lainkaan seinää, on se
merkki huomattavasta liikerajoituksesta.

Olkanivel kaipaa voitelua eli
säännöllistä liikettä
pysyäkseen kunnossa.
Muista katkaista pitkään
paikallaan olot taukojumpalla.
Mukavia jumppahetkiä!

Näillä muutamilla helpoilla liikkeillä hoidat olkanivelten liikerataa ja
saat hartiaseudun aineenvaihdunnan toimimaan
Ympyrän piirtäminen
Vie kättä etukautta ympäri taakse, kuten piirtäisit ympyrää sormenpäillä. Voit tehdä liikkeen myös toiseen suuntaan.
Tee liike vuorotellen oikealla ja vasemmalla kädellä, yksi käsi kerrallaan.

Käsi etukautta ylös avustettuna
Mikäli toisen olkapään liikkuvuus on selkeästi huonompi kuin toisen, voi liikettä avustaa
paremmalla kädellä. Liikkeen voit tehdä istuen tai maaten.
Vie avustettuna molemmat kädet etukautta niin ylös kuin saat ja laske rauhallisesti samaa
rataa takaisin.

Käden vienti ylöspäin kepin kanssa
Tuo keppi toista kämmentä vasten ja pidä toisella kädellä kepin alaosasta kiinni.
Lähde työntämään toista kättä kepin avulla yläasentoon.
Voit hakea liikkuvuutta eri kulmista ja tehdä liikettä sellaisella laajuudella, kuin se
tuntuu hyvältä. Toista harjoitus toiselle puolelle.

Yläselän pyöristys
Vie sormet korville, paina leukaa alas niin että syntyy monta ”kaksoisleukaa” ja pyöristä
yläselkää—yritä painaa kyynärpäitä yhteen ja samalla pitää hartiat rentoina.
Hengitä 4-5 kertaa syvään sisään ”kohti lapaluita”. Venytys tuntuu yläselässä.
Ohjeet : fysioterapeutti Laura Tuominen
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Tukea kotiharjoitteluun
Kaipaatko kaveria, jotta tulisi tehtyä esimerkiksi tasapaino tai reisilihasharjoituksia?

vapaaehtoisen, joka käy neljän kuukauden ajan joka
toinen viikko luonasi jumppaamassa kanssasi.

Jos olet 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

Kysy lisätietoja kuntoilukummitoiminnan ohjaajalta
puh. 050 544 3313.
Toiminta on maksutonta eikä velvoita
yhdistyksen jäsenyyttä.

Tuettu eläkeläisten vertaistukiloma
Lounais-Suomen Loma ja Virkistys järjestää yhteistyössä SOLARIS-LOMAT ry:n kanssa 25.10.-30.10.2021
eläkeläisille tuetun vertaistukiloman Lohja Spa :ssa. Lomaa voivat hakea kaikki Suomessa vakituisesti asuvat eläkeläiset. Lomien tavoitteena on virkistää ja parantaa lomalaisen omaa elämänhallintaa. Hakuaika
lokakuun lomalle päättyy 24.7.2021.
Paperilomakkeita saatavana Kauppatorin Monitorissa ja se lähetetään osoitteeseen Solaris- lomat ry,
Kauppakaarre, 00960 HELSINKI.
Voit hakea lomaa sähköisesti osoitteessa www.solaris-lomat.fi .

Valitse yhteistyökumppani: Lounais-Suomen Loma- ja Virkistys ry.

Näkyviin tulevat vuoden 2021 lomajaksot: Jatka linkistä ”HAE LOMAA”.

Täytä hakemus huolella. Ilmoita, jos sinulla on liikkumisvaikeuksia.
Loma on täysihoitoloma, majoitus kahden hengen huoneessa. Lomaohjaajan vetämää ohjelmaa päivittäin.
Loman omavastuuhinta 100,- . Yhteiskuljetus Turusta/Raisiosta, jonka meno-paluu-hinta on 33,-.
Lomapäätökseen vaikuttavat
•
Taloudellinen tilanne: pienet tulot, lainat tai muut erityiset kulut.
•
Sosiaaliset syyt: työttömyys, lomautus, perheongelmat, perheen koko, omaisen hoitaminen ja yksinhuoltajuus tai muutoin vaikea elämäntilanne.
•
Terveydelliset syyt: fyysinen tai psyykkinen sairaus, pitkäaikaissairaudet, vammat.
•
Aikaisempi lomatuki: tuettu loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi. Lomapäätöksen
tekee Solaris-lomat ry.
Tiedustelut: Eini Pihlajamäki, 040 5965185, Lounais-Suomen Loma ja Virkistys
Jokaiseen pysty– ja vaakariviin sekä 3x3 ruudun kokonaisuuteen tulee kerran numerot 1-9.
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Kävelyn iloa
Jos sinusta tuntuu, että pitäisi lähteä ulkoilemaan,
mutta yksin lähteminen ei oikein innosta, tässä olisi
siihen yksi ratkaisu. Yhdistyksemme perusti kulkijat
kävelyryhmän. Osallistua voi kuka vaan myös ei yhdistyksen jäsenet.
Kävelyryhmässä tapaat muita ihmisiä ja saat juttuseuraa. Sää ei ole este, kun pukeutuu sen mukaan.
Olemme kokoontuneet niin tuulella, sateella kuin
auringon paisteellakin. Kävelyreitti on valittu säätilan mukaan, yleisimmin on kävelty Aurajokirantaa
pitkin ja sillloilta yli yksi tai kaksi kertaa noin 1,5 km
noin yksi tunti. Ryhmässä ovat mukana yhdistyksen
vetäjät. Oma vetäjänsä hitaammin kävelijöille. Osallistujia on tullut paikalle joko bussilla, polkupyörällä
tai kävellen, josta saa lisä kilometrejä.

Aina reissun jälkeen on lähdetty iloisella mielellä,
päivä on pelastettu, kun tietää, että saa osallistua ja
näkee muita tuttuja. Yhdistykseltä saa kesäkuukausiksi myös ulkoiluystäviä kävelyseuraksi.
Tarkempaa tietoa saat yhdistyksemme tapahtumakalenterista, netin kotisivuilta www.vanhustuki.fi
tai Turun Sanomien yhdistyssivun menovinkeistä.
Siispä mukaan aktiiviseen kävely liikuntaan ylläpitämään hyvää kuntoa ja iloista mieltä. Kaikki tähän
osallistuneet ovat olleet erittäin tyytyväisiä.
Teksti: Terttu Raitanen
tiedotusryhmä

Pelastetaan pörriäiset

Neulegraffitin parissa käsityökerholaiset
Anja, Terttu ja Raili.

Åbolands hantverk rf / Taito Åboland järjestämä Knit’n’Tag Turku -tapahtuma Aurajoen rannalla. Teema
vuodelle 2021 on "Yhdessä". Teokset ovat esillä 23.5. saakka.
Vanhustuen käsityökerholaisten teos ”Pelastetaan pörriäiset” löytyy puusta 129.
Kuvat: Anja Herranen ja Nina Karuneva
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Anagrammit
Järjestä kirjaimet uudelleen. Löydät kevääseen liittyviä sanoja!
Ahlam
Epukoi
Kuut
Mesime
Musli
Näykät

Odsini
Okkron
Oktou
Pilius
Puru
Saor

Sepä
Sorkuko
Tiima
Väkylä
ölpy
Ratkaisut sivulla 25.

Vapaaehtoiset golfaamassa
Toukokuussa vietimme vapaaehtoisten virkistyspäivää golfin parissa. AuraGolfin head pro Sakari Aho
opasti swingin saloja katoksen alla, sateesta huolimatta löytyi myös innokkaita puttailijoita.
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Avoimia vapaaehtoistehtäviä
Toimintamme perustuu vapaaehtoistoimintaan ja noudatamme toiminnassamme
vapaaehtoistoiminnan periaatteita. Vapaaehtoinen sitoutuu toimimaan haluamassaan
tehtävässä palkattomasti, tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.

Tarjolla paikkoja kuntoilukummina
Ryhtyisitkö kuntoilukummiksi yksin asuvalle yli 70vuotiaalle? Tapaatte joka toinen viikko neljän kuukauden ajan jumpan merkeissä. Jumppaohjelmat
annetaan valmiina ja käydään läpi ohjaajan kanssa.
Mukaan pääset osallistumalla Kuntoilukummikurssille. Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista.

Seuraavat kurssit
Ti 25.5. kello 13-16
Ti 15.6. kello 13-16
Ilmoittaudu/lisätietoja:
puh. 050 5443313 tai https://www.vanhustuki.fi/
toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksenkuntoilukummiksi/

Ryhdy ystäväksi yksinäiselle yli 70-vuotiaalle
Voit toimia esim. tuki– tai digiystävänä. Tapaat van- Seuraavat kurssit
huksen joka toinen viikko.
Ke 2.6. kello 13-16
Ke 25.8. kello 16.30-19.30
Pääset mukaan osallistumalla Ystävän
peruskurssillemme. Kurssille osallistu- Ilmoittaudu/lisätietoja:
minen ei velvoita sinua aloittamaan
puh. 045 613 8839 tai https://www.vanhustuki.fi/
toimintaa.
toiminta/vapaaehtoistoiminta/ystavatoiminta/

Kävelyporukan vetäjäksi?
Pidätkö sinä ulkoilusta? Voisitko toimia kävelyporu- Osallistu perehdytykseen ti 17.8. kello 14-16
kan vetäjänä yhdessä toisen vapaaehtoisen kanssa?
Ilmoittaudu / lisätietoja:
Vanhustuen kulkijat tekevät noin tunnin rauhallisia puh. 044 536 7741 tai https://www.vanhustuki.fi/
kävelyreissuja.
toiminta/vapaaehtoistoiminta/ryhmanohjaus/

Lähde mukaan ohjelmatyöryhmään
Ohjelmatyöryhmä kokoontuu kolmesti vuodessa
suunnittelemaan virkistys– ja varainhankintatilaisuuksien ohjelmat sekä yhdistyksen retki– ja teatterimatkakohteet. Kokouksissa mietitään yhdessä tapahtumien teemat ja esiintyjät sekä sovitaan yhteydenotoista esiintyjiin. Kun ohjelma on valmis ja varmistettu, yhdistystyöntekijä kerää tiedot viestintää
varten. Itse tilaisuudessa vapaaehtoiset ovat vastaanottamassa esiintyjiä ja varmistamassa ohjelman
sujumisen.

Toimistolta otetaan yhteyttä retkikohteisiin, teatteriin ja bussifirmaan, sovitaan aikataulusta ja lasketaan matkojen omakustannehinnat. Kaksi vapaaehtoista ovat joka matkalla matkanjohtajina.
Työryhmässä toimiakseen tulee olla yhdistyksen
jäsen.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä puh. 044 781 1674 tai
yhdistys@vanhustuki.fi

Tule tutustumaan toimintaamme
Osallistu Infoon toimistolla tai etäyhteydellä tiistaina 17.8. kello 13-14.
Etälinkki tapahtumaan löytyy kotisivuiltamme www.vanhustuki.fi.
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Matka Rauman teatteriin

Matkat toteutuvat mikäli koronarajoitukset sen sallivat. Noudatamme matkoilla mahdollisia pandemiasta johtuvia ohjeistuksia.

Lauantaina 7.8.2021 kello 14 alkavaan näytökseen
Mitä kuuluu Marja-Leena?
Road trip -henkinen musiikkikomedia Leevi and the Leavingsin hiteillä.
Tarinan päähenkilö tajuaa, että on koko elämänsä kaivannut nuoruudenrakastettuaan. Hän päättää etsiä
Marja-Leenan käsiinsä ja niin alkaa seikkailu halki kesäisen Suomen. Etsintämatkan uskomattomat
käänteet johdattavat päähenkilön tilanteisiin, joihin hän ei olisi koskaan voinut edes kuvitella joutuvansa!
Matkaan lähdetään kello 11:45 Lehmusvalkamasta, kyytiin pääsee myös kello 12:00
Ruusukorttelin pihalta.
Osallistujan tulee päästä itsenäisesti bussiin.
Paluumatkalle lähdetään heti näytöksen päätyttyä. Poikkeamme Kortelan ABC:lle, missä on mahdollisuus
ruokailla omakustanteisesti. Takaisin Turussa olemme noin kello 18:30.
Matkan hinta on 38 € jäseniltä ja 43 € ei-jäseniltä. Hintaan sisältyy matkat ja teatterilippu. Väliaikatarjoilun
voit tilata etukäteen puh. 044 9781 285 tai https://raumanteatteri.fi/valiaikatarjoilut/.
Varaa ensin paikka soittamalla toimistolle 044 536 7741 tai ilmoittaudu tilaisuuksissamme.
Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 5.7. mennessä Turun Seudun Vanhustuki ry:n Liedon
SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi matkalle lähtijän nimi ja Rauman teatteri. Matkan voi
maksaa myös toimistolla käteisellä ja kortilla.
Matkanjohtajina toimivat Seppo Grönlund ja Tuula Temonen.

Retki Louhisaaren kartanolle
Keskiviikkona 8.9.2021
Louhisaaren linna on valmistunut 1655. Sen rakennuttajana toimi Herman Fleming. Carl Erik Mannerheim
osti Louhisaaren 1795 ja Mannerheimin suku omistikin alueen yli 100 vuotta. Suomen tasavallan
presidentti Carl Gustaf Emil Mannerheim syntyi Louhisaaren linnassa 4. kesäkuuta 1867.
Lähdetään matkaan Turun linja-autoaseman tilausajopysäkiltä kello 10:00. Osallistujan
tulee päästä itsenäisesti bussiin.

Kartanolla aloitamme opastetulla Kartanokierroksella, jolloin kuulemme linnan ja kartanon vaiheista.
HUOM: Kierroksella on portaita (ei mahdollisuutta esteettömään kulkuun). Kierroksen jälkeen nautimme
Louhisaaren perinneruokalounaan Kartanon kahvilassa. Ennen paluumatkaa on aikaa kiertää Kartanon
mailla ja tehdä vaikka ostoksia lahjapuodissa. Takaisin Turussa olemme kello 15 mennessä.
Matkan hinta on 33 € jäseniltä ja 38 € ei-jäseniltä (sis. matkat, kartanokierros ja noutopöytälounas).
Varaa ensin paikka soittamalla toimistolle 044 536 7741 tai ilmoittaudu tilaisuuksissamme. Kerro ilmoittautuessasi mahdollisesta erikoisruokavaliostasi.
Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 30.8. mennessä Turun Seudun Vanhustuki ry:n Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi matkalle lähtijän nimi ja Louhisaari. Matkan voi
maksaa myös toimistolla käteisellä ja kortilla.
Matkanjohtajina toimivat Seppo Grönlund ja Noora Holmberg.
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Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kaikille avoimet luennot ja tietoiskut
Luentoja ja tietoiskuja on mahdollista seurata etäyhteydellä tai toimistolla. Etäosallistumislinkit tapahtumiin löytyvät yhdistyksen kotisivuilta www.vanhustuki.fi (Tule mukaan etäryhmiimme).
Noudatamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumisohjeita. Tilaisuuksiin tulee ilmoittautua niin kauan
kuin kokoontumisrajoitukset ovat voimassa; puh. 044 536 7741. Ajantasaiset tiedot toimistolta.
Olohuoneen tietoiskuissa kuullaan asiantuntija-alustuksia ja vaihdetaan ajatuksia päivän
teemaan liittyen.
Virkeä vanhuus –asiantuntijaluennot järjestetään yhteistyössä Turun pääkirjaston ja hyvinvointialan kanssa. Luennot tallennetaan ja
ovat katsottavissa omakirjasto.fi –sivuilla kahden viikon ajan.

Ma 7.6. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Liikkuva resurssikeskus esittäytyy.

sioterapeutit Iida Aulas ja Laura Tuominen, Turun
Seudun Vanhustuki ry.

Ti 8.6. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento
75-vuotianeuvola. Luennolla käsitellään neuvolakäynneillä esiin nousseita asioita 75-vuotiaiden turkulaisten terveydestä ja toimintakyvystä. Luennoitsijana opetus- ja tutkimuskoordinaattori Marika Salminen, Turun kaupunki/Hyvinvointitoimiala.

Ma 16.8. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Keskustellaan kuulosta, kuulokojeista ja kuulontutkimuksesta. Asiantuntijana Päivi Matti, Kuulemisen
erikoisliike.

Ma 21.6. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Ikäystävällistä joukkoliikennettä Fölissä Ajankohtaista Fölin seniorieduista ja monipuolisista palveluista sekä Föli -kaveritoiminnasta. Suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa Turun Seudun joukkoliikenne
Föli ja projektiasiantuntija Silja Ngobese Valonia.

Ma 30.8. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Ajankohtaista asiaa näöstä. Alustajana Sami Nyholm Instrumentarium.

Linkit ja ohjeet etäosallistumiseen www.vanhustuki.fi
Tule mukaan
etäryhmiimme.
Lisäopastusta
puh. 044 536 7741.

Ma 5.7. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Uni ja Uniapnea. Veronica Grandlund Hansatorin
apteekista puhuu unen laatuun vaikuttavista tekijöistä.
Ma 2.8. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Ruissalon kylpylä senioreille. Alustajana kylpylän
vapaa-ajan ohjaaja Leena Laihonen.
Ti 10.8. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento
Kaatumatta paras. Ikäihmisten kaatumiseen vaikuttavista tekijöistä ja niiden ennaltaehkäisystä, fy-

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Toukokuussa Olohuoneen tietoiskussa kuultiin hautausjärjestelyistä ja
oman hautaustestamentin laatimisesta. Luennoitsija Sofia Vehanen hautaustoimisto Pietétistä jätti toimistolle kymmenen tietopakettia jaettavaksi.
Paketin voi tulla noutamaan toimistolta—varauksia emme ota vastaan.
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Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kaikille avoin ryhmätoiminta maalis-toukokuu
Ryhmät ovat maksuttomia ja tervetulleita ovat myös he, jotka eivät
ole yhdistyksen jäseniä.
Toimistolle on esteetön pääsy. Mm. palvelulinja 3:n pysäkki on
lähellä toimistoa.
Näin merkittyihin ryhmiin voi osallistua myös etäyhteydellä, linkit tapahtumiin kotisivuilla www.vanhustuki.fi
Tervetuloa!
Kaikki ryhmätoiminta on tauolla 12.-25.7.2021.
Noudatamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumisohjeita.
Tilaisuuksiin tulee ilmoittautua niin kauan kuin kokoontumisrajoitukset ovat voimassa; puh. 044 536 7741.
Ajantasaiset tiedot toimistolta.
PIHATUOLIJUMPPA Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 11 Ruusukorttelin sisäpihalla (ei
kaatosateella). Tule jumppaamaan oman kuntosi mukaan ja omalla vastuullaan. Ohjaajana Anneli.
KUINKA SE NYT OLIKAAN...? VAIN maanantaina 31.5. kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla. Keskustellaan muistiasioista ja tehdään aivoja aktivoivia tehtäviä. Ohjaajana Anita.
BINGO joka toinen viikko maanantaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (parilliset viikot). Bingo on
maksuton eikä sitä tarvitse osata etukäteen. Ohjaajina Helena ja Marja.
MITÄ NYT? 1.6. alkaen joka toinen viikko tiistaisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla (parilliset
viikot). Keskustellaan ajankohtaisista asioista. Ohjaajana Tuula.
SENIORITANSSIT Tiistaisin 8.6., 23.6., 6.7. ja 3.8. kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla (parittomat viikot). rentoja seuratansseja, joita tanssitaan yksintanssina perinteisen lavatanssi-/iskelmämusiikin tahtiin.
Ohjaajana Maarit.
ENGLANNIN KIELIKYLPY Joka toinen viikko keskiviikkoisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla
(parilliset viikot). Mukaan voi tulla, vaikka englannin puhumisesta olisi aikaa. Ohjaajana
Noora. Kielikylpy on tauolla juhannuksesta heinäkuun loppuun ja jatkuu taas 11.8.
KÄSITYÖKERHO Joka toinen viikko keskiviikkoisin kello 13-15 yhdistyksen toimistolla (parittomat viikot).
Tule porisemaan, ompelemaan, kutomaan ja askartelemaan yhdistyksen materiaaleista yhdistyksen hyväksi ja lahjoituksiin. Ohjaajina Noora ja Tuula. Käsityökerhoa ei ole heinäkuussa, jatketaan 4.8.
VANHUSTUEN KULKIJAT Joka toinen viikko keskiviikkoisin kello 13-14
(parilliset viikot). Lähtö Jokke jokijunan pysäkin luota teatterin
vastarannalla.
Tehdään yhdessä noin kilometrin kävelyreissu kuulumisia rupatellen.
Ohjaajana Noora ja Kulkijat-vapaaehtoiset.
Kulkijat pitävät taukoa heinäkuun, elokuussa jatketaan 11. päivä.
TIETOVISA Joka toinen viikko torstaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (parittomat viikot).
Rentoa aivojumppaa eriaiheisten kysymysten parissa. Ohjaajana Kirsi.
PELIKERHO perjantaisin kello 10-11.30 Sään salliessa pelataan Asemapuistoon mölkkyä. Huonolla säällä
pelataan lautapelejä ja korttia yhdistyksen toimistolla. Voit tuoda myös oman pelisi pelattavaksi. Ohjaajana Anne.
LEVYRAATI Joka toinen viikko perjantaisin kello 13-14.30 (parilliset viikot) 18.6. alkaen. Kuunnellaan musiikkia laidasta toiseen ja annetaan pisteet. Ohjaajana Erik.
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Kaikille avoimet tilaisuudet
Noudatamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumisohjeita.
Tilaisuuksiin tulee ilmoittautua niin kauan kuin kokoontumisrajoitukset ovat voimassa; puh. 044 536 7741.
Ajantasaiset tiedot toimistolta.
To 3.6. kello 14-15
To 29.7. kello 14-15
Pe 20.8. kello 14-15
Yhdistyksen toimisto

FÖLITREFFIT Jos bussilla kulkeminen ja bussilinjat eivät ole tuttuja, ei Fölin
kyytiin uskalla välttämättä yksin lähteä. Kaverin kanssa bussin käyttöä, aikataulujen lukua, jne on helpompi opetella. Näiltä treffeiltä löydät vapaaehtoisen, joka on valmiina opastamaan sinua. Voitte lähteä bussin kyytiin heti
näiltä treffeiltä tai sopia toisen päivän yhteiselle matkanteolle.
Osallistu sinulle sopivana päivänä!

La 7.8. kello 11:45-18:30
Rauman teatteri
Varaa paikkasi!

TEATTERIMATKA Raumalle, ohjelmassa näytös ”Mitä kuuluu Marja-Leena?
Lähtö Lehmusvalkamasta 11:45 ja Ruusukorttelilta 12:00. Paluumatkalla
omakustanteinen ruokailu Kortelan ABC:llä.
Varaa paikka ensin toimistolta puh. 044 536 7741. Paikkasi on sitova vasta,
kun osallistumismaksu on maksettuna yhdistyksen tilille (eräpäivä 5.7.).

To 12.8. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto

NOSTALGIAMATKA Tehdään matka 50-60 -luvulle muistellen valokuvien,
muotinäytöksen ja musiikin siivin. Myös sinä voit pukeutua ajan asusteisiin.
Tilaisuuden järjestää Turun AKK hoiva-avustajaopiskelijat.

Ti 17.8. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto

INFO Tule kuulemaan ja keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta.
Voit osallistua myös etäyhteydellä (linkki kotisivuillamme).

Ke 8.9. kello 10-15
Louhisaaren kartano
Varaa paikkasi!

RETKI Ohjelmassa opastettu Kartanokierros (huom. portaita) ja noutopöytälounas. Lähtö Turun linja-autoaseman tilausajopysäkiltä kello 10:00. Takaisin
olemme noin kello 15.
Varaa paikka ensin toimistolta puh. 044 536 7741. Paikkasi on sitova vasta,
kun osallistumismaksu on maksettuna yhdistyksen tilille (eräpäivä 30.8.).

Pulmat: miten laulut jatkuvat?
1.

2.

3.

4.

5.

Arvon mekin ansaitsemme
Suomenmaassa suuressa…
(Arvon mekin ansaitsemme)
Eikä me olla veljeksiä, vaikka me ollaan kahden…
(Eikä me olla veljeksiä)
Härmässä häät oli kauhiat,
siellä juotiin ja tapeltihin…
(Härmän häät)
Kysy Friscossa, Hullissa,
Melbourness’. Kysy Rio Janeiron tiell’. Sa kysy vaan
noin niin kuin lystikses’,…
(Kalle Aaltonen)
Me kainoja ollaan ja pieniä
vaan, mutt Louja ei unhota
kukkiakaan. Hänen kenttänsä kirjomme, laaksot ja haat
… (Kedon kukkien laulu)

6.

7.

8.

9.

Arkityönsä väki lopettaa,
kaikki iltaa odottaa. Kalliolle
kokko kohoaa, kunhan yö
nyt ennättää. Sielläpä silloin
laulut ne soivat, suuret, pienet karkeloivat….
(Juhannusaatto)
Mä oksalla oon Harjulan
seljänteen; niin kauas kuin
silmään siintää, näen järviä
lahtineen… (Kesäpäivä Kangasalla)
Koska meitä neuvotaan
mielehemme painamaan…
(Koululaulu)
Yksi ruusu on kasvanut laaksossa ja se kauniisti kukoistaa...(Yksi ruusu on kasvanut laaksossa)
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

Maailman on niin lavea, …
(Pikku Lauri)
Koivun oksaan korkealle
teki peippo pesän (Koivun
oksaan korkealle)
Ralli se on mun rattoni…
(Ralli)
Niin paljon minä kärsinyt
olen, monta kyyneltä vuodattanut… (Muurari)
Sen tähden Suomeen kiiruhdan ja lennän korkealla… (Leivo)
Linnoissa kreivien häät vietetään. On morsiamell kruunattu pää.Siellä viihdyn suo
viini ja samppanja vaan,
sydän kylmä voi olla kuin
jää. … (Kulkurin valssi)
Ratkaisut sivulla 25.

Sudokujen ratkaisut

Ristikon
ratkaisu

4
9
7
1
5
8
6
3
2

1
2
8
6
3
9
4
5
7

3
5
6
7
2
4
9
1
8

7
3
1
5
9
6
8
2
4

2
4
9
8
7
3
1
6
5

6
8
5
2
4
1
7
9
3

9
7
3
4
6
5
2
8
1

5
1
4
9
8
2
3
7
6

8
6
2
3
1
7
5
4
9

7
8
5
3
2
9
4
6
1

1
3
6
8
7
4
2
9
5

2
4
9
6
1
5
8
3
7

4
5
8
1
6
3
7
2
9

6
7
2
4
9
8
1
5
3

3
9
1
7
5
2
6
8
4

5
1
4
9
8
6
3
7
2

8
2
3
5
4
7
9
1
6

9
6
7
2
3
1
5
4
8

Anagrammien ratkaisut
mahla
poikue
kutu
siemen
silmu
kyntää
Pulmien vastaukset
1. Vaik ei riennä riemuksemme
leipä miesten maatessa.
2. Jalajallai jalajala vei vei vei
vaikka me ollaan kahden.
3. Pirtin perältä porraspäihin rumiahia kannettihin.
4. Eikö Aaltost’ oo nähtynä siell’.
5. Ja viehkeiksi verhoomme vihreät maat.
6. Räiskytellen kokko palavi, kesäyöhön sammuvi.
7. Kas, Längelmävesi tuolla vöin
hopeisin hohtelee, ja Roineen
armaiset aallot sen rantoa hyväelee.

soidin
norkko
touko
sipuli
urpu
oras

pesä
krookus
taimi
kylvää
pöly

8. Opetukset, jotka meitä ohjaa
vyöni, juu.
tiedon, taidon teitä, niin me
13. Niin monta minä lempinyt
kaiken ikämme muistissa ne
olen, mutta yhtä vain rakastapidämme.
nut.
9. Yksi kulkijapoika on nähnyt
14. Kun tahdon nhdä kauneimman
sen, eikä voi sitä unhoittaa.
mä rannan taivaan alla. Ja sen10. Pikku, pikku Lauri. Siin’ on
pä vuoksi laulan ma, kun kanmonta loukkoa, pikku, pikku
nel täällä soipi: ei missään voi
Lauri.
niin riemuita kuin Suomessa
11. Tiri tiri teijaa, tiri tiri teijaa,
vain voipi.
lauloi kaiken kesän. Muni mu- 15.Siks mieluummin maantiellä
nat kirjavaiset, niistä pojat kuotanssin, kun metsien humina
ri. Siivet somat, untuvaiset,
se soi, minä kultaisen kulkurin
emo armas suovi.
valssin. Tule kanssani, tyttö,
12. Ja laulu paras työni, juu. Nätin
ohoi!
tytön käsivarsi on mun kaula-

Työntekijöiden yhteystiedot
Vastaava yhdistystyöntekijä
Nina Tila
044 7811 674
yhdistys@vanhustuki.fi

Kuntoilukummitoiminnan ohjaaja
Iida Aulas
050 544 3313
kuntoilukummi@vanhustuki.fi

Tukiystävätoiminnan ohjaaja
Sonja Vainikka
050 597 9751
ohjaaja@vanhustuki.fi

Yhdistyssihteerit
Kirsi Hyvärinen
Noora Holmberg
Tuula Temonen
044 536 7741
info@vanhustuki.fi

Tukiystävät. suunnittelija
Laura Tuominen
045 613 8839
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi

Tukiystävätoiminnan ohjaaja
(Vera Holm)
Sijaisena Katri Korvela
044 536 7721
ohjaaja2@vanhustuki.fi

Toiminnanjohtaja Nina Karuneva, 045 613 8840, nina.karuneva@vanhustuki.fi
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Jäsenedut yhteistyökumppaneiltamme vuonna 2021
Edut koskevat vain yhdistyksen jäseniä ja
edellyttävät mainintaa jäseneduista sekä jäsenkortin esittämistä.
ACTION GROUP FINLAND OY Kaariplasmasytyttimet ja taskulamput verkkokaupassa
www.kaarilighters.com koodilla: vanhustuki21 ja
yhdistyksen toimistolta -15% .
ASIANAJOTOIMISTO KAILIALA OY, Tuureporinkatu
6, Turku. Puh. 02 2843 400, www.kplaw.fi. Testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen laatiminen
-15 %.

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 naisten vaatteista 20 % alennus.

ATK-APU SP-SYSTEMS OY Viilarinkatu 5 (Länsi1keskus), Turku. Puh. 040 512 3906, www.atk-apu.fi.
RESPECTA OY Joukahaisenkatu 6, Turku (NeoTietokoneen huoltotyöt, mikrotuki, opetus ja kotisairaalan aulassa). www.respecta.fi. Myymälä avoinkäynnit -15 %. Tietokoneet ja tabletit -10 % normaana ark. 10-16. Puh. 040 3488 579, asiakaspalvelu
lihinnoista.
myös turku@respecta.fi. Jäsenetu -10 % myymälän
HANSATORIN APTEEKKI Hansakortteli Yliopistonka- valmistuotteista.
tu 20 (2.krs), Turku. www.hansatorinapteekki.fi.
RUISSALON KYLPYLÄ Ruissalonpuistotie 640, Turku.
Vapaankaupan tuotteista -10 %.
www.ruissalospa.fi. Sauna- ja allasosaston käyttö
HAUTAUSTOIMISTO PIETÉT Eerikinkatu 25, Turku, -40 % päivän hinnasta. Etu voimassa kaikkina päivipuh. 02 278 0760. Kiinamyllynkatu 5, Turku, puh.
nä pois lukien aatot ja juhlapyhät, heinäkuu sekä
02 278 0777. Henrikinkatu 2, Naantali, puh.
viikot 8 ja 52. Alennus on henkilökohtainen.
02 435 3126. www.pietet.fi. Arkut ja uurnat -10%.
RUNOSMÄEN KUKKA Veteraaninkatu 3, Turku
HIERONTA Satama Wellness Puutarhakatu 17 A 32 (sisäänkäynti Piiparinpolun puolelta). Puh.
(3krs), Turku. Ajanvaraus: www.satamawellness.fi
02 477 2770. Avoinna ark. 9.00–17.00, la 8.30–
tai Petja puh. 040 094 3505 / Teemu puh. 040 834
14.00. Su suljettu. Sesonkiaikoina palvelemme myös
0161 / Susanna puh. 040 725 1140 / Casper puh.
pyhinä. Jäsenetuna -10 % kukista.
044 271 4085. 7€ alennus normaalihintaisista hieTURUN HUOLTOEXPERTIT Jorma Puttonen, Työmierontahoidoista.
henkatu 1 A, Turku, puh 02 254 7760.
INSTRUMENTARIUM PUPILLI Eerikinkatu 6, Turku. www.turunhuoltoexpertit.com. Avoinna arkisin klo
Puh. 0203 32 852, www.instru.fi. Voimakkuuksilla
9.00–17.00. Korjaamme digiboxit, tv:t sekä muut
olevat silmälasit -30 %, ei voi yhdistää muihin tarviihde-elektroniikkalaitteet. Jäsenetuna korjaustyöt,
jouksiin tai voimassa oleviin kampanjoihin.
varaosat sekä kotikäynnit -15 % normaalihinnoista.
KAUNEUSKESKUS ILO Maariankatu 3A, Turku.
Puh. 044 700 1818, www.kauneuskeskusilo.fi. -15%
kaikista palveluista.

TURUN NAISVOIMISTELIJAT, Liikuntakeskus Energym, Vähäheikkiläntie 56 C 2.krs, Turku. Puh. 040
416 1906, tnv@tnv.fi. Kevätkauden liikuntakortti
-5€, lisäksi TNV:n jäsenmaksu 10€/vuosi.

KINTTUPISTE Humalistonkatu 18, Turku. Puh. 045
8611 509, www.kinttupiste.fi. Jalkojenhoitotuotteet VIKING LINE, Ensimmäinen linja, Turku.
ja – hoidot -10 %. Ei koske tarjoustuotteita.
www.vikingline.fi tai 0600 41577 (2,01 €/vast.puh. +
pvm./mpm.). Viking Linen Vuorokaudenristeilyt TuKUULEMISEN ERIKOISLIIKE, Puistokatu 10, Turku.
rusta -10% valitusta hyttiluokasta, tuotetunnus:
Puh. 044 043 2040, paivimatti.fi. -10% tarvikkeista.
FKKRY. Etua ei voi yhdistää Viking Line Club -etuihin.
KUNTO- JA HYVINVOINTIKESKUS STUDIO ONE, Pitkämäenkatu 6 (3krs), Turku. Puh. 040 829 5464, info@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.
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LIITY JÄSENEKSI—tue toimintaamme
Turun Seudun Vanhustuki ry on vuonna 2002 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhenemisen turvaaminen ja etujen valvonta.
Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumatonta.
Kotipaikkamme on Turku.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö
tai yhteisö / yritys (kannatusjäsenyys), joka toimii
yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja tarkoitusperien
hyväksi.
Voit hakea jäsenyyttä:
•

Täyttämällä alla olevan jäsenhakemuslomakkeen. Leikkaa se irti ja postita toimistolle

•

tai ilmoittaudu netin kautta
www.vanhustuki.fi.

Jäsenyys on aina kalenterivuosikohtainen.

Jäsenenä saat
•

Vanhustuen viestin postitettuna kotiisi neljästi vuodessa

•

oikeuden osallistua yhdistyksen matkoille ja
retkille sekä varainkeruutilaisuuksiin jäsenhintaan

•

jäsenetuja yhteistyökumppaneiltamme

•

äänioikeuden yhdistyksen sääntömääräisissä
kokouksissa (henkilöjäsenet).

Ja lisäksi mahdollistat toimintaamme. Kiitos!

Turun Seudun Vanhustuki ry
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
Liityn

Jäsenhakemus 2021

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

Etunimet

Sukunimi

________________________________ ____________________________________________
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
_________________________________________________ ____________________________
Puhelin
Sähköposti
Syntymävuosi
______________________________ _________________________________ ______________
Haluan jäsenpaketin ja laskun
kirjepostina
sähköpostitse
Päivämäärä _____ / ______ 2021
Allekirjoitus, allekirjoituksellani hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n säännöt ja annan luvan
tallentaa tietoni yhdistyksen jäsenrekisteriin.
_____________________________________________________________________________
Lomakkeen vastaanottaja täyttää:
Jäsenmaksu:
laskutettu _____ / ______ 2021
maksettu _____ / ______ 2021
Jäsenen tiedot tallennettu asiakasrekisteriin _____ / ______ 2021
Jäsenpaketti toimitettu _____ / ______ 2021
Vastaanottajan nimikirjaimet: _____________________________
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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.
044 536 7741 info@vanhustuki.fi www.vanhustuki.fi
facebook.com/Turun-Seudun-Vanhustuki-ry
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