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Pääkirjoitus

Kevään odotuksin
Meille kaikille on tärkeää valon lisääntyminen ja sen myötä saamamme toivo kevään tulosta tämän poikkeuksellisen pitkän ja lumisen sekä liukkaan talven jälkeen. Liukkaus on pitänyt meidät useat sisätiloissa ja
hankaloittanut ulkoilua tai osallistumista jo tarjolla olleisiin tapahtumiin. Tapahtumia on onneksi voitu jo
toteuttaa yhdistyksessäkin livenä ja nyt maaliskuun alun rajoitusten poistumisen myötä toivottavasti saadaan käynnistettyä loputkin suunnitellusti.
Yksi uusi tapahtumamme on yhdistyksen tarjoamat syntymäpäiväkahvit kerran kuukaudessa toimistolla.
Syntymäpäiväkahville voi ilmoittautua kyseisen kuukauden syntymäpäiväsankari ja tarjoamme kahvit kakun kera sekä pientä ohjelmaa. Kakun on lahjoittanut yhteistyökumppanimme. Ajatuksena on nauttia yhteisestä syntymäpäivähetkestä ja näin mahdollistaa yhteisöllinen tapahtuma myös heille joilla ei ole siihen
muuten mahdollisuutta. Ensimmäisessä, poikkeuksellisesti tammikuu-helmikuu, syntymäpäiväkahvituksessa oli mukana iloinen joukko juhlijoita ja kakku maistui.
Vuosille 2022-2023 on kotitalousvähennyksen % osuutta korotettu ja myös kotitalousvähennyksen maksimimäärää on korotettu 3500,00/ henkilö, omavastuu on kuitenkin edelleen 100,00. Kotitalousvähennyksen saa teetetystä työstä.
Vähennys on 60% jos työn on ostanut ennakkoperintärekisteriin kuuluvalta yritykseltä. Kotitalousvähennys on verotuksessa toteutettava vähennys kotona tai vapaa-ajan asunnolla teetetystä työstä. Vähennystä
saa kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, esimerkiksi siivouksesta ja pihatöistä. Lisäksi kotitalousvähennyksen
voi tehdä kunnossapito- ja perusparannustöistä, kuten remonttityöstä ja maalauksesta.
Hankkiessasi sosiaalipalveluja yksityiseltä palveluntarjoajalta kannattaa selvittää myös onko oikeutettu
saamaan palvelun verottomana siis ilman arvonlisäveroa. Verottomuuden edellytyksistä ovat palveluntuottajan rekisteröityminen yksityisen palvelutarjoajien rekisteriin tai että on tehnyt ilmoituksen kuntaan,
jonka alueella palveluja tuotetaan. Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty suunnitelma
ja ikä tai muu toimintakyvyn alenema ovat palvelun perusteena.
Onko liikkuminen vaikeutunut ja bussilla kulkeminen ei enää onnistu. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua kannattaa silloin tiedustella ja oikeutta siihen asuinkunnastaan. Ikääntyvillä, joilla ei ole oikeutta
vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun on mahdollisuus tätä hakea ja arvioinnissa otetaan huomioon kuntoisuus sekä taloudellinen tilanne. Ikävä puoli asiassa on tietysti se, että kuljetuspalvelu on
määrärahasidonnainen.
Aurinko antaa voimia myös tulevan suunnitteluun ja vuoden 2022 aikana toteutettavat ikäihmisten hyvinvointilomat ovat haettavissa. Kannattaa tutustua hakuohjeisiin ja kohteisiin tarkemmin tai tulla toimistolle
kuulemaan asiasta maanantaina 23.5. kello 13 lisää.
Pidetään siis itsestämme huolta mahdollisimman monin keinoin ja tavoin. Toivotaan, että saamme pian
tavata rajoituksitta ystäviämme ja tietysti läheisiämme.
Maaliskuisin terveisin.
Maarit Kulmala, Puheenjohtaja
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Muisti –asiaa
Virkeä vanhuus –luentosarjassa oli tammikuussa vuorossa ”Ei sunkka sul muistis
mittä vikka ol? Aivoterveys elämän mittaisena haasteena.” Miten tehdä aivoterveyttä lisääviä valintoja ja pyrkiä hidastamaan muistin heikentymistä? Mistä
tulee olla huolissaan, missä muistia tutkitaan? Keskusteluja muistin muutoksesta
ikääntyessä.
Luennon piti Merete Luoto, joka on yksi viidestä Turun kaupungin palveluksessa olevista muistikoordinaattoreista. Hänen tehtävänään on keskittyä erilaisten muistiongelmien löytämiseen ja niiden hoitamiseen sekä erilaisten palveluiden järjestämiseen muistisairauden edetessä. Jo vuosien ajan on tehty työtä
etsimällä muistiongelmaisia ja edetä yhdessä heidän läheistensä kanssa.
Koska muistamattomuuteni on normaalia ja milloin pitäisi hälytyskellojen soida? Aivoterveyttä
edistävät meille kaikille tutut asiat: monipuolinen
ravinto, mielihyvää tuottava liikuntamuoto, riittävä
lepo, elämäntavat; alkoholin ja tupakan välttäminen, pään suojaaminen vammoilta, sairauksien hoito; verenpainetauti, kolesteroli, sokeriaineenvaihdunta sekä aivojen aktiivinen käyttö.

nipuoliset, yksilöä innostavat asiat pitävät aivot kunnossa: musiikki, kirjat, taidenäyttelyt ja liikuta - kokeile kaikkea ja rakenna oma hyvinvointisi. Kertoisitko omat mielipiteesi ja auttaisit omalta osaltasi erilaisten toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa?

Hae itsellesi iloa elämään! Mitä olet valmis tekemään oman hyvinvointisi eteen? Löydätkö iloa ja
Riittävä lepo on elintärkeää. Jos aamulla ei herää
hyvää mieltä, vaikka elämässä on rankkoja aikoja?
virkeänä, olisi hyvä tehdä jotain. Alkoholin käyttöön Lähdetkö etsimään itsellesi sisältöä elämään?
usein löytyy monenlaisia selityksiä, ottaahan kunin- Opettele nauramaan - myös itsellesi ja virheillesi.
gatar Elisabethkin jokailtaisen drinkkinsä ja toisaalta Palkitse ja kiitä! Varsinkin itseäsi! Ole terveesti itseiltaisin konjakkiryyppykin rauhoittaa. Kohtuus kaikäs! Opettele sanomaan ei. Ole realistinen takessa on hyvä pitää mielessä tässäkin asiassa ja
voitteissasi, mutta aseta niitä. Jokainen on viime
muistaa, että ikääntyneen elimistö reagoi alkoholiin kädessä itse vastuussa aivojensa toiminnasta.
herkemmin. Pään suojaaminen ennakoimalla esim.
kypärän käyttö pyöräillessä. Päävamma ei koskaan Miten muisti toimii? Muista harjoittaa muistiasia
täysin korjaannu, se jättää aina jälkensä. Korkea ve- missä vain, milloin vain! Mieleen painaminen - mierenpaine on myrkkyä aivoille, kuten korkeat koleste- lessä säilyttäminen - mieleen palauttaminen. Näiroliarvot. Verikokeet olisi hyvä teettää aika ajoin.
den kaikkien pitäisi toimia. Harjoitus 10 sanaa muisAivoja on hyvä ärsyttää, esim. vanhat puhelinnume- tettavana. Erilaisia muistitekniikoita kannattaa
rot ovat hyvässä muistissa - mutta mitenkä nykyisin, käyttää. Kuuntele, keskity, kertaa! Hyvin valmisteltu
hyvä jos muistaa oman kännykkänumeronsa.
on puoliksi tehty. Apuvälineinä kalenterit, puhelimen muistutus, muistele aktiivisesti, mitä piti ostaa
Muistisairauden merkkejä näkyy aivoissa usein jo (pidä ostoslista taskussa). Anna aikaa muistille toikeski-ikäisenä. Aivot ikääntyvät, mutta muistisaimia!
raus ei kuulu normaaliin vanhuuteen. Normaali
ikääntyminen ei vie muistia, mutta se muuttaa sen Milloin kannattaa huolestua muistista? Jos unohtetoimintaa. Uuden oppimisesta tulee vaikeampaa,
lu on jatkuvaa ja haittaa arkielämää, itselle tärkeät
aivot eivät tahdo pysyä mukana nykyajan hektisessä asiat alkavat unohtumaan, läheiset alkavat huokehityksessä. Tarvitaan enemmän aikaa ja motivaa- mauttelemaan unohtelusta, uusien asioiden oppimitiota kuin nuorempana. Herkkyys häiriötekijöille
nen alkaa olla erittäin vaikeaa, esineiden käyttötapa
kasvaa, tarvitaan sopiva ympäristö ja sopiva vireysti- ja tarkoitus unohtuvat, muistiongelmien lisäksi kärla. Kivut voivat vaikeuttaa uuden oppimisessa, kes- sit masennuksesta ja saamattomuudesta.
kittyminen vaatii enemmän työtä. Mutta periksi ei
kannata antaa!
Muistitutkimuksia tehdään pitemmän ajan jaksolta.
Muistisairauksia on monenlaisia, mutta parantavaa
Aktiivisessa aivojen käytössä auttavat kulttuuri, lii- lääkettä ei ole vielä mihinkään. Nykyään ei pystytä
kunta ja sosiaalinen osallistuminen. Heittäytyisitkö vielä pysäyttämään muistisairautta, mutta joissakin
uusiin haasteisiin, poikkeaisitko tutulta polulta? Mo- tapauksissa sitä pystytään hidastamaan lääkkeillä tai
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ravintolisillä. Jos muistisairaus yllättää, niin älä jää
minen ei poista sairautta! Vaikenemisen kulttuuri
yksin. Osallistu rohkeasti elämään ja kerro ystäville tässäkin yhteydessä haittaa vain elämää.
tilanteestasi. Kysy ammattilaisilta vinkkejä arjen hallintaan.
Muistikoordinaattorin luokse pääsee ainakin vielä
ilman lääkärin lähetettä. Yhteystiedot löytyvät TuMuistisairaus etenee yleensä vuosien ajan, joten
run kaupungin yhteystiedoista. Soittamalla suoraan
voit valmistautua tulevaan. Edunvalvontavaltuutus tai vaikka terveyskeskuksen kautta pääsee muistiolisi hyvä jokaisen tehdä iästä riippumatta—ei ole
testeihin.
yhdentekevää kuka hoitaa asioitasi, kun et enää itse
Pidä huolta itsestäsi ja
pysty. Hoitotahto määrittelee miten haluat tulla hoinauti elämästä omien voimavarojesi mukaan!
detuksi, kun et enää itse pysty ilmaisemaan itseäsi
ymmärrettävästi. Omia mieltymyksiä voi kirjata
Teksti: Maarit Rintala, Tiedotusryhmä
esim. musiikkimaun ja ravinnon suhteen. VaikeneKuva: Pixabay

Voimaa ruuasta ikääntyville
Gerontologinen ravitsemus ry.n (Gery ry) ravitsemusasiantuntija Heli Salmenius-Suominen kertoi
tammikuussa Olohuoneen tietoiskussa meille miten
tärkeä merkitys ikääntyessä on sillä, mitä me syömme. Heidän yhdistyksessään alkoi projekti, jossa he
kertovat, miten ravinto vaikuttaa koko kehomme
terveyteen ja hyvinvointiin.

kananmunia, täysjyväleipää jne. Jokaisella aterialla
tulee saada proteiineja = mm: maitotuotteet, kananmuna, broileri, pavut ja pähkinät myös kahviproteiini, vähintään 70g /pv.
Syö vähintään 2-3 kala-ateriaa viikossa D-vitamiinin
tarpeeseen ja huolehdi että ateriasi sisältävät riittävästi kuituja.

Jo kolmekymmenen vuoden jälkeen lihaskudos alkaa vähentyä, luusto heikkenee ja energia tason
tarve saattaa pienentyä, mutta tarvitsemamme ravinnon tarve jatkuu. Meidän tulee kiinnittää entistä
enemmän huomiota sen sisältöön ja määrään. Myös
monipuolisen liikunnan tarve kasvaa, kun emme ole
enää työelämässä, eikä ole päivittäistä luonnollista
liikkumista.

Energian saantisi on sopiva silloin, kun painosi pysyy
vakaana. Kovia laihdutus kuureja ei kannata iäkkäänä aloittaa, mutta muista juoda riittävästi päivittäin
1-1,5 litraa päivässä. Nestehukka tulee monelle, kun
ei ole janon tunnetta. Liika suolan käyttö on pahasta
(max 5g/vrk). Käytä kasvis pohjaisia rasvoja ja muutoinkin sydän merkittyjä tuotteita, Lääkärin apuun
on turvauttava, jos nestettä kertyy liikaa, kun nesteen poisto elinten toiminta hidastuu tai tulee katkoksia.
Teksti: Terttu Raitanen
Tiedotusryhmä

Lautasmalli ikääntyneet. Lähde: Ruokavirasto / Vireyttä
seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus, VRN ja THL,
2020.

Päivittäisen ateriarytmin tulee olla säännöllinen:
kuten aamupala, hedelmät, marjat, puuro, kahvi,
voileipä, lounas, välipalat, päivällinen: 2-4 tunnin
Lähde: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveyttavälein, sisältönään ”lautasmallin” mukaisesti: 1-2edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
kourallista kasviksia/hedelmiä, valkoista lihaa, kalaa, ikaantyneet/
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Digitaalisuus ikääntyneiden kannalta
Monet uhkaavat jäädä sivuun digitaalisesta kehityksestä mm. iän mukanaan tuomien rajoitteiden,
mutta myös tietämättömyyden, pelkojen ja ennakkoluulojen vuoksi. Mitä voi ja kannattaa tehdä? VIRKEÄ VANHUUS-luentosarjassa aiheesta keskustelemassa tietojärjestelmätieteen professori Reima Suomi.

vat ovat outoja ja maksutavatkin tuntuvat usein
riskialttiilta. Lisäksi tulevat
myös vaikeudet, jotka
liittyvät motoriikkaan ja
aisteihin.
Digikuilusta kärsivät kyllä
muutkin kuin vanhukset.
Maailmassa on paljon köyhiä ihmisiä ja lisäksi monissa maissa infrastruktuuri on heikko, sähköä ei
riitä kaikille ja toisaalta on paljon henkilöitä, jotka
ovat ilman henkilötunnusta, pankkitiliä tai luottokorttia. Perustaitojen puute ilmenee lukutaidottomuutena tai vieraiden kielten osaamattomuudessa.
Monet sairaudet ovat myös esteenä, on muistisairauksia, mielenterveyden häiriöitä, puhumattakaan
sokeuden aiheuttamista esteistä. Myös kulttuuriset
kiellot voivat estää digitalisaation hyväksikäyttöä
esimerkkinä kameran sisältämät tietokoneet. Myös
diginatiivit voivat olla pulassa!

Nyky-yhteiskunnassa törmäämme digitalisaatioon
joka paikassa, emme täysin osaa edes hahmottaa
missä laajuudessa olemme sen vaikutuksen alaisina.
Olemme tottuneet ajatukseen että on olemassa ns.
perinteinen ja sen lisäksi digitaalinen maailma, hyvä
vastaan paha. Mutta ei ole oikeaa tai väärää elämää,
elämä digitaalisessa maailmassa on osa elämää, lähtökohtaisesti yhtä arvokasta kuin mikä tahansa. Emme voi pysäyttää sen kulkua, juna kulkee koko ajan,
ei ole mitään selkeää pysäkkiä mitä kannattaa jäädä
odottamaan - tähän junaan pääsee aina mukaan.

Internet ei ole lähtökohtaisesti paha, siellä on koko
elämän kirjo kuten normaalissakin maailmassa,
myös erittäin paljon hyvää ja se on mullistanut maa- Mitä syitä on sitten käyttää tietokonetta arkielämäsilmaa kohti hyvää kenties enemmän kuin mikään
sä. Virallinen asiointi pankkien, Kelan, verottajan ja
muu keksintö.
vaikka Trafin kautta tapahtuu nykyisin enimmäkseen
verkon kautta. Kantapalvelut ovat helposti luettavisDigitalisaation hyödyistä voisi mainita korruption
sa verkossa, sieltä voi tarkistaa lääkärillä käynnit ja
väheneminen, kaikki olemme lähtökohtaisesti sadiagnoosit tai reseptien voimassaolot. Ostoksia tehmanarvoisia yhteyksiä käyttäessämme, esimerkiksi täessä kotisohvalta voi vertailla hintoja, laatua ja
lentolippuja tilatessamme ei asemamme sinänsä
saatavuutta. Kuinka vaivatonta onkaan tilata ruokamerkitse mitään, vain se ajankohta milloin olemme ostokset toimitettavaksi suoraan kotiin, säästyy aivarausta tekemässä. Pienentyneistä transaktiokus- kaa ja vaivaa. Omiakin tavaroitaan voi panna myyntannuksista kaikki hyötyvät ja verkosta saa lähes
tiin tai lahjoitukseen.Sosiaalinen elämä saa uusia
mitä tahansa, lähes minne tahansa, lähes milloin
ulottuvuuksia ja internetin avulla voi löytää kauan
tahansa. Tieto on monistettavissa loputtomasti, se
kadoksissa olleita vanhoja ystäviään tai löytää uusiavain paranee käytössä eikä kulu käytössä. Informaa- kin. Ajan tasalla meidät pitävät eri mediat ja uutitiota on runsaasti tarjolla, ei kuitenkaan kaikkea,
set, nykyään jo ehkä liiankin kanssa. Etätyön ja etätäytyy myös tietää mistä hakea ja myös mihin
koulutuksen mahdollisuus on ollut siunaus varsinkin
luottaa. Globaalisuudessa eli yhteisessä maailmas- näin pandemian vallitessa.
samme tieto välittyy jopa kaukaisimmasta Tyynenmeren saaresta, jos se on kiinnostuksemme kohtee- "Terve vainoharhaisuus on rakentavaa epäilyä ihna. Ystäviä voimme saada vaikka maapallon toiselta misten ja organisaatioiden tarkoitusperistä ja toipuolelta. Harvinaisista sairauksista voi esimerkiksi
mista. Jos joku on liian hyvää ollakseen totta, silloin
saada tietoa kunhan löytää oikean forumin. Digitali- on hyvä alkaa epäillä." Keskeisiä ongelmia digitalisaatio säästää fyysisiä resurssejamme.
saatiossa ovat uudet toimintatavat, joita on usein
vaikea hahmottaa, sillä muutosvauhti on nopeaa ja
Selvää on että digikuilu on olemassa kaikille, erityi- rikollisuus helppoa ja usein melko riskitöntä. Misinsesti vanhuksille. Laitteet ovat pieniä ja käyttöliitty- formaatio, vihapuhe ja kiusaaminen on helppo tomät huonolaatuisia. Laitteet ja liittymät usein myös teuttaa kasvottomana, jopa nimettömänä.
kalliita. Teknisiin ongelmiin ei aina saa apua ja myös
kieliongelmat lisäävät kuilua. Käsitteet ja toimintata6

Mainoksia meidän täytyy sietää, koska ne mahdollistavat monien palveluiden maksuttomuuden. Usein
on kyllä vaikeaa enää erottaa mikä on mainosta.
Täytyy myös pitää mielessä että laadukas infrastruktuuri maksaa ja viime kädessä me kuluttajat olemme
maksumiehinä.

versio olisi Apple, maksimi kuitu, Microsoft Office
paketti, monitoimitulostin ja valaistu näppäimistö.
Varustusta itselleen hankittaessa kannattaa ottaa
mukaan joku asioista perillä oleva, ettei tule hankittua epäsopivaa tai turhan kallista pakettia, jokaiselle vain tarpeen mukaan. On huomattava myös,
että vaikka hankkisikin nopeat yhteydet esim. valokuitukaapeliyhteydet, verkon teho ja nopeus ovat
kiinni myös ruuhka-ajoista, aivan kuin liikenteessäkin olemme tottuneet.

Tiedon luovuttamisen kehys: tietoja luovutetaan
vain kun episodi on aloitettu itse. Tarkoituksenmukaisuus: mitä itse pyytäisitte jos olisitte vastapuoli,
ei koskaan sähköpostilla, asioi vain kielellä jonka
täydellisesti hallitset, pienintäkään kirjoitus- tai teknistä virheitä ei sallita palveluntarjoajalta. Tuskin
koskaan on kiire, asiallinen vastapuoli ei kiirehdi.
Näitä en anna: sosiaaliturvatunnus, käyttäjätunnukset ja salasanat, harkintaa :puhelinnumero, osoite,
pankkitilin numero. Heikoin kohta tietoturvan kannalta on ihminen.

Keskeisiä tietoturvaohjeita olisi myös huomioitava,
että hajallaan ajelehtivat paperit ovat myös suuri
tietoturvariski! Muista pitää laitteet ja ohjelmat päivitettyinä ja jos et itse ymmärrä, niin hae apua. Koskaan ei kiireen saisi vaikuttaa päätöksiin, jos sitä
käytetään verukkeena vastapuolelta, silloin on hyvä
hälytyskellojen antaa soida. Älä koskaan toimi, jos
olet epävarma, panikointi ei ole hyvä näissä tietoMitä tekisin jos aloittaisin tyhjästä kokoamaan itsel- turva-asioissakaan!
leni sopivaa pakettia? Budjetti venyy 300- 3000 euTeksti: Maarit Rintala
ron välillä. Halvempi vaihtoehto on Microsoft, miniTiedotusryhmä
mi kuitu ja Microsoft Office paketti. Laadukkaampi
Kuva: Pixabay

Muutto
Pakkaamista ja pakkaamista; koti siirtyy pahvilaatikoihin. Muuttoauto ja roudaus uuteen asuntoon ja
sitten alkaa se purkaminen. Mitään ei löydy mistään. Arki on sekaisin.
Yhteen kirjalaatikkoon oli pujahtanut unohtunut opus, joka nyt halusi uusia tuttavuuttaan. Hetken mietin, että palaan kirjaan myöhemmin, mutta
en saanut itseäni jatkamaan purkamista. Niinpä jätin kaiken silleen ja raivasin tuolin päältä ylimääräiset tavarat ja istahdin siihen.
Paula Heinosen viehättävä olemus katseli minua kirjan kannesta.,
”Vihdoinkin hyvä olo – Suolisto kuntoon ruokavalion avulla”. Jo pelkkä
otsikko tuntui hyvältä. Muuttostressi oli saanut suoliston sekaisin, ruokailu oli mitä sattui – ei ollut aikaa eikä voimia miettiä, mitä suuhunsa laittaa,
kunhan oli jotain, jotta jaksaa jatkaa.
Lähdin keittämään kahvit ja aloin selailla kirjaa. Se alkaa historiaosuudella, jossa jo pitkään uutta etsivä
lääkintäväki oli miettinyt perimmäisiä kysymyksiä. Osa mietinnästä oli johtanut harhateille, mutta olivat
erehdyksensä huomanneet – yhteistyö oli silloinkin auttanut epäröiviä. Suolisto on piilossa ja sitä on vaikea tutkia. Edelleenkin lääketiede ihmettelee tuon suusta alkavan ja peräsuoleen päätyvän elimemme
tehtäviä ja tärkeyttä. Paljon on jo tietoa, mutta silti tutkimusta tehdään. Nyt tosin tiedetään, kuinka tärkeä on syödä monipuolisesti ja terveellisesti. Tiedetään, että suolisto tarvitsee kuitua – runsaasti – ja vettä
(noin 1 – 1,5 litraa vuorokaudessa). Ei siis vaikeaa, mutta meillä on tottumuksemme ja mieliruokamme.
Ehkä niitä kannattaa joskus käydä läpi myös tältä kannalta. Kirja on vielä tätä kirjoittaessani kesken,
mutta olen tyytyväinen löydöstäni ja jatkan tutkimusmatkaa.
Suosittelen – elämäsi saattaa muuttua. – Kirja löytyy ainakin kirjastosta.
Teksti: Pirjo Solin
tiedotusryhmä
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Terveiset vanhusneuvostosta
Olen toiminut vanhusneuvoston jäsenenä lokakuusta 2021 alkaen Turun Seudun Vanhustuen edustajana. Kokouksia on kerran kuukaudessa. Näin koronaaikana ei ole ollut vielä montaakaan lähikokousta,
joten muihin kokousedustajiin ei ole voinut tutustua. Meillä on ollut yksi seminaaripäivä, jolloin suunnittelimme vuoden 2022 toimintaohjelmaa. Netin
avulla on voinut osallistua muutamiin koulutus -ja
informaatiotilaisuuksiin.

eri toimialojen suunnittelua ja valmistelua asioissa,
joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien
palvelujen kannalta.
Se voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja ikääntyviä kaupunkilaisia koskevissa asioissa, ja pitää yhteyttä eläkeläis- ja vanhusjärjestöihin ja viestiä vanhuksia koskevista asioista.
Vanhusneuvosto ei kuitenkaan voi päättää asioista.

Joka kokouksessa on ollut joku asiantuntija puhumassa. Hänelle on voinut lähettää kysymyksiä etukäteen. Olemme saaneet tietoa Turun kaupungin
sosiaali- ja terveyspalveluista mm. sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksalta ja apulaispormestari Elina Rantaselta. Raimo Oksanen valotti Monitorin toimintaa.

Neuvoston kokouksissa seurataan Turun kaupungin
muiden toimintaelimien päätöksiä, jotka koskevat
ikäihmisiä, seurataan vanhuksille suunnattuja digipalveluja. Vanhusneuvosto seuraa palvelujen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Turku on kaksiVanhusneuvoston työ on monipuolista ja mielenkielinen kaupunki, joten täällä pitää saada lakisääkiintoista. Meillä Turussa on monta eri vapaaehtois- teisiä palveluja myös ruotsiksi.
toimijaa ikäihmisiin liittyvissä asioissa. Valitsimme
yhteyshenkilöitä eri toimintaelimiin. Minä ole Varsi- Vanhusneuvoston tehtävänä on seurata mm. aktiivinais-Suomen aluepelastuslautakunnan päätöksien
sesti kotihoidon tilannetta ja etsiä ratkaisuja eri yhseuraaja.
teistyötahojen kanssa, joilla voidaan turvata hyvä
kotihoito turkulaisille ikäihmisille ja seurata kotihoiMaaliskuussa menen Lähipalveluyhdistyksen liikku- don rinnalla tehostetun palveluasumisen paikkavan resurssikeskukseen Suikkilan pysäkille vanhus- määrän kehitystä. Seurataan myös sosiaali- ja terneuvoston edustaja. Kesäkuussa minulla on vuoro
veyspalvelujen irrottamista Turun kaupungin palveNaantalin aurinkoisen kahvilan vanhusneuvoston
lurakenteesta ja niiden siirtoa osaksi Varsinaisneuvontatilaisuudessa.
Suomen hyvinvointialueen toimintaa vuoden 2023
alusta. Hyvinvoitialueella 2023 alusta aloittaa oma
Fakta-asiaa vanhusneuvostosta
vanhusneuvosto.
Kuntalain 27 §:n mukaan kunnan on asetettava
ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto
ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain 5
§:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6
§:ssä tarkoitettuun arviointiin.
Vanhusneuvosto on lakisääteinen vaikuttajaverkosto joka kunnassa tai se olla kuntien yhteinen. Samankaltaisia vaikuttajaelimiä ovat mm. vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto.
Kuvassa vanhusneuvosto, kirjoittaja on
keskirivissä vasemmalla.
Kaupunginhallitus on valinnut vanhusneuvoston.
Turussa se on kaupungin alueella toimivien eläkeläis
- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin, joka tarkastelee Tästä osoitteesta löytyy lisätietoja vanhusneuvosasioita ikääntyneiden näkökulmasta. Vanhusneuvos- tosto: https://www.turku.fi/paatoksenteko/
tossa on 15 jäsentä, joista 8 edustaa järjestöjä.
vanhusneuvosto
Teksti: Rauni Niinimäki
Vanhusneuvoston tehtävänä on seurata kaupungin
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Lempeä hoiva ja kuntoutus
Tämä ikäihmisten virkistykseen ja hyvinvointiin keskittyvä kahden naisen yritys sijaitsee Turun ja Raision
rajan läheisyydessä olevassa Huhkotalossa. Ulla Rantanen ja Satu Pihlava, kummatkin terveydenhoidon
ammattilaisia, ovat toimineet runsaat pari vuotta mukavan kodikkaassa Huhkon Tuvassa. Lattialla räsymatot, lasivitriinissä tavaroita menneiltä vuosikymmeniltä ja keinutuoli nurkassa luovat lämpimän tunnelman.
Tilassa järjestetään ikäihmisille iltapäivätoimintaa, aina parisen tuntia kerrallaan. Yhteiseen hetkeen voi
kuulua mm. tuolijumppaa, jossa tasapaino ja lihaskunto vetreytyvät. Lisäksi voi saada neuvoja lääkkeiden
käytöstä sekä lomakkeiden täytöstä ja verenpaineen mittauskin onnistuu ammattilaisten toimesta. Ilmojen
salliessa voidaan ulkoilla lähimaastossa ja kesällä pihalla pelataan ja grillataan. Kahvitus kuuluu ilman muuta ohjelmaan joka tapaamisessa. Kuukausittain on pyrkimys järjestää myös esim. luentoja, musiikki- ja lauluesityksiä. Valitettavasti esimerkiksi hyvänolon iltapäivä jouduttiin äskettäin perumaan vielä silloin vallinneiden rajoitusten takia.
Osallistujien keski-ikä on noin 80 vuotta. Haasteena on saada heidät tulemaan tapaamisiin, kotoa lähtemisen kynnys on varsinkin korona-aikana noussut ja myös kulkeminen on monelle hankalaa, vaikka bussipysäkki onkin suhteellisen lähellä. Yhteistyötä on tehty Raision seurakunnan diakonian kanssa lähinnä esitteitä jakamalla. Tunnettavuutta lisäsivät mm. joulumyyjäiset sekä tilaisuus, jossa laulettiin lauluja isälle. Uusia
keinoja toiminnan mainostamiseen haetaan ja yhtenä mainittakoon myös jo toimivat yrityksen omat facebook -sivut.
Ulla Rantasen lempilapsi on "Muistojen kapsäkki" projekti, jota hän on vetänyt jo vuodesta 2017. Hän kiertää tuon kapsäkkinsä kanssa eri palvelutaloissa ja tuo iloa ja muistoja ikäihmisille. Kapsäkin sisältö vaihtelee aina vuodenaikojen ja juhlapäivien mukaan. Sieltä voi löytyä kuvia, astioita, musiikkikasetteja, kirjoja, runoja, arvoituksia, kaikkea mahdollista ,mistä voi syntyä
juttuja ja muisteluja. Muistisairaille tällainen muistelu on erityisen mieleinen, mieleen voivat palautua vaikka vanhojen maakuntalaulujen sanoja. Hyvänä esimerkkinä on tuoksumuistin aktivoituminen, mieleen pulpahtaa
muistoja ja tunteita aina lapsuudesta asti: kampferintipat, Eau de Cologne
hajuvesi, kaneli, kardemumma, eukalyptus siinä muutama tuoksu, jotka saavat ihmisen kaipaamaan vanhoja aikoja tai joskushan voi tapahtua päinvastaistakin, jos muistuukin mieleen jotain ikävämpää. Mutta koko elämän kirjo
on esillä. Tilaisuudet kestävät tunnin verran ja myös hoitajat osallistuvat
muistelutuokioihin. Puhetta syntyy paljon menneen arjen tavoista, kulttuurista ja paikallisesta historiastakin.
Projektille "Taidetta kaikille" on haettu apurahaa Suomen kulttuurirahaston maakuntarahastosta ja sen
kohderyhmänä ovat kotona-asuvat ikäihmiset. Puoltavia lausuntoja on saatu monelta taholta ja mainittakoon että Raision seurakunnan diakoniatyö ja Nummen kotihoidon kautta on tähänkin asti järjestynyt kiitettävästi vierailupaikkoja kapsäkkivierailuille. Myös kotiin voi yksityisesti tilata tällaisen ohjelmanumeron
ikääntyneitä vanhuksia ilahduttamaan.
Toivottavaa todella olisi, että nämä molemmat toiminnat saisivat siinä määrin avustusta, että toimintaa
voidaan jatkaa ja näin ollen yhdeltä osalta helpottaa ikäihmisten kokemaa yksinäisyyttä. Pari vuotta on
mennyt aikalailla eristyksissä ja nyt kaikki niin nuoret kuin vanhatkin kaipaavat toisten tapaamista ihan
fyysisestikin. Mikä ihana tunne onkaan, jos ja kun taas voidaan lähestyä pelkäämättä toisiamme ja halaillakin oikein kunnolla.
Teksti ja kuva: Maarit Rintala
tiedotusryhmä
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Tarinani
Turun seudulla koko ikäni asuneena täytyy myöntää,
että vielä on minullekin tuntemattomia seutuja kaupungin rajojen sisäpuolella. Olin sopinut vierailusta
Moisioon ja pakko oli ottaa Google maps käyttöön
löytääkseni perille taloon, jossa haastateltavani on
asunut jo yli 50 vuoden ajan. Perille kommelluksitta
saapuessani oli Eskil jo ulkona minua iloisesti tervehtimässä. Tontti rajoittui ylhäällä metsikköön, josta lukuisat eri lintulajit vierailevat lintulaudoilla ruokailemassa. Talon edessä on laaja piha-alue omenapuineen ja nurmikonleikkuulta ei kesäisin voi
välttyä. Robottileikkuria ei kuitenkaan ole suunnitelmissa hankkia, toistaiseksi on kunto vielä riittänyt
pihan ylläpitoon.

päättyi virallisesti eläköitymiseen 65vuotiaana, mutta
opettajan työtään hän
ei ole edelleenkään
täysin hylännyt. Hän
toimi aikoinaan pohjoisen Turun alueella
koulupuuseppänä ja
teknisentyön opettajana Rieskalähteen koulussa. Ja siellä hän toimii edelleenkin kerran viikossa Työväenopiston tuntiopettajana! Mielessä ovat yhä poisnukkuneen Astan viimeiset sanat kuolinvuoteella: "Älä sitä sitten
Uteliaisuuttani ihmettelin mistä tuo vähän erikoijätä" hän lähes kuiskasi vierellään olleelle aviomiesempi etunimi on peräisin. Nimi on Ruotsinmaalta
helleen. Hän siis kehotti miestään jatkamaan opettakotoisin ja jotain kuninkaallista alkuperääkin sillä
mista aina niin kauan kun tämä vain jaksaa, sillä pitnähtävästi on, lisäksi äidin toinen nimi oli ollut Elisa- kän yhteisen elämän jälkeen yksinäisyys on raastabeth ja isän toinen nimi Björnhard, eli kuninkaalliset vaa eikä ole hyvä jäädä yksin kotiin suremaan liikaa.
nimet kulkevat vähän niin kuin suvussa. Syntynyt
Eskil on kolmekymmentäluvun lopulla Suojoen kyElämään on kuulunut myös luottamustoimia mm.
lässä, joka sijaitsee Karjala TL:ssä. Kolmen vanhem- Palo- ja pelastuslautakunnassa. On hän toiminut
man sisaruksen jälkeen perheeseen syntyi poika, ja pari vuotta lautamiehenäkin ja saanut tässä ominaivaikka hän olikin eläväinen ja kerkiäväinen poika, ei suudessa tutustua myös mitä erilaisempiin rikostahäntä kuulemma pahemmin piiskattu eikä komenpauksiin.
neltu eli taisi olla kaikkien pieni lellikki.
Kyselin vielä noista puutöistä erikseen ja arvuuttelin
Koulumatkat olivat lyhyet ja aikaa riitti lapsuudenonko kursseilla myös naisia. Kyllä naisiakin kiinnosleikkeihin, ystävän kanssa rakennettiin vaikka auto- taa tekniset työt nykyään, opetetaanhan niitä tytöilrata itsetehdyille puuautoille. Äiti oli kotona ja isä
le koulussakin. Puutarhakalusteita ja kitaroita on
teki metsätyömiehen hommia. Isän kohtaloksi muo- esimerkiksi syntynyt naisten tekeminä. Kuriositeettidostuivat sotavuodet, joiden järkyttävät muistot
na mainittakoon, että edellisvuoden kuuluisa Turun
piinasivat häntä lopun elämän ajan. Isästä mieluisa tuomiokirkon joulukuusi pätkittiin ja sahattiin Eskilin
muisto olivat veistetyt sukset, jotka hän teki urhei- aloitteesta ja puutavara toimitettiin Rieskalähteen
lulliselle pojalleen. Paljon tuli hiihdeltyä ja suunnis- koululle puutöiden materiaaliksi. Tuomiokirkon kuutettua lähimaastossa. Porukalla tehtiin läheiselle
sen tapauksessa oli aloitteen tekijänä Eskilin työkatasamaalle urheilukenttä ja siihen juoksua varten
veri Matti.
kiertolenkki, organisaattorina toimi Eskil, ja sellainen
rooli hänellä on säilynyt koko elämän ajan, toimeen- Viimeiset pari pandemian värittämää vuotta ovat
panijana ja ohjaajana.
saaneet ihmiset keskittymään enemmän kotioloihin
ja jo se, että saa itse aikaseksi jotain konkreettista ja
Puualan ammattikoulua ei Eskil ehtinyt käymään
hyödyllistä tuo tyydytystä. Korona-aika on myös Eskuin muutaman kuukauden kun tielle osui viehättä- kilin kohdalla aiheuttanut eristäytymistä. Jälkipolvi
vä Asta, joka vei nuoren miehen sydämen välittöei ole niin ahkeraan käynyt ja ystäviäkin on tavoittamästi. Naimisiin mentiin päälle kaksikymppisinä ja
nut lähinnä puhelimitse. Hiljaisuutta karkottamaan
Raision ja Naantalin jälkeen suunnattiin Moisioon
on radio aina aamusta asti päällä. Vanhustuen maaomakotitaloon, jota sitten perheen kasvaessa laanantaiset yksinäisten aamupäivätapaamiset ovat
jennettiin. Perheeseen syntyivät tytär ja poika ja
kuuluneet viikoittaiseen ohjelmaan, ja onneksi nyt
lisäksi Astan aikaisemmasta liitosta syntynyt tytär
rajoitukset ovat vähitellen poistumassa ja ihmisiä
kuului erottumattomasti perheeseen. Lopulta Eskil voi taas tavata vapaammin.
sai myös puutyöopintonsa suoritetuksi ja sitä myötä
alkoi vähitellen myös työura kouluvirastossa, joka
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Ensi kesäksi on suunnitteilla lapsuuden ystävän
kanssa kiertomatka maisemiin, jossa on aikoinaan
yhdessä leikitty ja kouluja käyty. Yhdessä muistellen
matka tuntuu mielekkäämmältä ja samalla voi verrata omia muistojaan toisen muistoihin.

tään, eihän sen tarvitse olla kuin mainintaa säästä
tai vaikkapa keleistä, jopa kuulokkeet korvissa ohikävellyt nuori on pysähtynyt keskustelemaan hänen
kanssaan. Rohkeasti ihmisiin yhteyttä ottaen oma
mielikin pysyy pirteämpänä.

Jos muutamalla sanalla kuvailisin tätä juttukaveriani,
sanoisin että hänestä välittyy positiivisuus ja lämmin
suhtautuminen ihmisiin. Hän on seurallinen ja juttua
kuulemma syntyy ohikulkijoiden kanssa kuin itses-

Teksti: Maarit Rintala
Tiedotusryhmä
Kuva: Eskilin arkisto

Muistojen sävelet
Tupa täynnä väkeä. Lusikat kilkattavat kahvia hämmentäessä. Odotusta ja pulinaa vierustoverien kanssa, kunnes Laura Hurme nousee
ylös ja kertoo tulevasta esityksestä muutamin sanoin ja muistuttaa,
että mukana saa laulaa.
Esiintyjät alkavat kertoa tarinan palasia: kidekone mummolassa
Raumalla; täti kirjoitti radiosta Saarenmaan valssin sanat ylös; Hirvensalossa esiintyi Olavi Virta.....
Rakastan elämää; Kultainen nuoruus; Vanhan veräjän luona.
Lättähattuja Turussa – pelottavaa; ruma tai ei – parempi sekin, ettei
vaan jää vanhaksi piiaksi.
Tallitontun laulu; Kello löi jo viisi; Kodin kynttilät; Valoa ikkunassa.
Joulukirkkoon oli jännää mennä – silloin tiesi Joulun alkavan; Joulu
vietettiin kotona – vasta Tapaninpäivänä sai lähteä kyläilemään;
Naapurissa käytiin uutiset kuuntelemassa.
Hauva ikkunassa, Taiston tiellä; Suklaasydän.
Markus-setä puhui aina kaurapuurosta. Sitä piti syödä, jotta jaksaa.
Papin tulo taloon tiesi kamalaa; karkasin kotoa; tansseihin piti päästä ja saada uusi klänninki.
Nuoruustango, Virta vapaana soi, Evakon laulu, Kulkurin valssi.
Ei taaskaan pystynyt Evakon laulua kyynelehtimättä kuuntelemaan.
Huvikielto sodan jälkeen, mutta kyllä me silti tanssittiin. Joku piti
vahtia vallesmannin varalta.
Oi muistatko vielä sen virren, Sydämeni tänne jäi; Oi niitä aikoja.
Yhteistyössä Vanhustuen kanssa järjestetty Muistojen sävel tapahtuma toteutettiin osana Turun kulttuurikaupungin kymmenvuotisjuhlaa. Teatteripedagogi Laura Hurme keräsi ikäihmisten tarinoita ja laulutoiveita Turun vanhuksilta. Ajatuksen tapahtumaan
hän sai Karaokekerhon vastaavantyyppisestä tilaisuudesta. Näyttelijöinä ja laulajina Hurmeen kanssa olivat Taideakatemian teatteriilmaisuohjaaja-opiskelijat.
Musiikilla on mahtava voima. Se saa muistisairaankin laulamaan
mukana, vaikka sanat eivät ilman musiikkia mieleen tulisi. Kiitos
Laura Halmeelle ja teatteri-ilmaisun opiskelijoille mukavasta iltapäivästä.
Teksti ja kuvat: Pirjo Solin
tiedotusryhmä
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Lukeminen
Yhdistyksen Elämänkertapiirissä tutustutaan elämäntarinoihin ja hahmotellaan omien tarinoiden
kirjoittamista. Tämä kirjoitus on yhden ryhmään osallistuneen kirjoittama kertomus.
Elämänkertapiiri on kaikille avoin ryhmä ja mukaan voi tulla niillä kerroilla kuin itselle sopii.
Kevään elämäkertapiirit perjantaina 22.4. ja 13.5. kello 13.
Lukeminen on kehittävää. Lukeminen kehittää sosiaalisia taitoja ja kasvattaa sanavarastoa. Tutkimuksien mukaan lukeminen on tehokas tapa vähentää stressiä.
Lukeminen on hyvää aivojumppaa. Tiesitkö, että Yhdysvaltain presidentti John F.
Kennedy luki yli 1000 sanaa minuutissa. Wikipedia kertoo meille tästä pikalukemisen menetelmästä. Vai olisikohan sittenkin tärkeämpää lukea ajatuksella. Lukijan
lukunopeus riippuu tekstin aiheen tuttuudesta lukijalle, tekstin lajista sekä siitä,
haluaako lukija silmäillä tekstiä vai paneutua siihen sana sanalta. Eräällä suomalasisella lukukurssilla osanottajien lukunopeudeksi mitattiin keskimäärin 183 sanaa
minuutissa.
Lukeminen on muuttunut, se on monimuotoistunut. Keskittymisen tilalle on tullut silmäilevämpi lukutapa.
Netistä haetaan tietoa eri lähteistä ja monta asiaa tehdään yhtä aikaa. Iso osa ajasta netissäkin silti menee
lukemiseen. Itse olen syntynyt vuonna 1955 ja muistan miten opin lukemaan jo ennen kansakouluun menoa. Aapisesta aloitin, luin sitä joka päivä. Aapinen oli siitä hyvä, että kukko oli (äiti sanoi, että se oli kukko)
yöllä muninut kirjan väliin hyvin pienen suklaalevyn. Ahkera kukko muni joka yö, jopa silloinkin, kun olin
lintsannut lukemisestani.
Aapinen oli mieleinen. Leikki-ikäiselle lapselle tarinat ja sadut tarjoavat turvallisen ympäristön tarkastella
omia tunteita ja pelkoja. Lapsen sosiaalisuus, mielikuvitus, eläytymiskyky ja empaattisuus vahvistuvat. No
sitten kansakoulussa saimme lukukirjan. Se sisälsi satuja ja kertomuksia. Lukukirjoja oli siihen aikaan monia, Horma-Huntuvuoren: Kansakoulun lukukirja sekä Aurilan: Oma kansani -lukukirja. Suomessa lukutaidon opetus jokaiselle kouluissa ei aina ole ollut itsestään selvää. Vaikka kouluja oli jo 1850-luvulla, mutta
vasta kansakouluasetuksen myötä oppimisesta alkoi tulla koko kansan herkkua.
Syntymävuonnani WSOY julkaisi värikkään lukukirjan. Se oli täynnä kauniita piirroksia ja mielenkiintoisia
tarinoita. Kirjan nimi oli Kolmas lukukirjani. Sen olivat kirjoittaneet turkulaiset Inkeri Laurinen ja Antero
Valtasaari. Kuvitus oli Pirkko Varjon. Kirjan lopussa oli sanasto, sieltä oli mahdollista katsoa mitä sanat tarkoittivat, mm. baskeri, hela, päivitellä, nakella. Sivujen reunoissa olevat pienet kuvat merkitsivät tehtäviä,
joiden avulla opittiin lukemaan ajatuksella. Kirjassa oli myös ohjeita opettajalle, millä eri tavoilla eri tasoisten oppilaiden oppimista voidaan tehostaa. Oma suosikkini tässä lukukirjassa on ehdottomasti "Keisarin
uudet vaatteet". Keisarilla on eri puku jokaista päivän tuntia varten, ja hän tekee työtä kuin hevonen vaihtaessaan vaatteita joka tunti. Ovelat kutojat olivat valmistavinaan nyt uuden puvu, joka oli niin kevyt kuin
hämähäkin seitti. Näissä vaatteissa voisi luulla, ettei mitään ole päällä. Kun keisari lähti ylpeänä kansan
joukkoon uusi hieno puku päällään, kuultiin, kun yksi lapsi huusi: "Keisarilla ei ole vaatteita, vain alushousut, kengät ja kruunu!"
Oi, ne ihanat lapsuusvuodet ! Tiesitkö muuten, että Tervakoskella on koulumuseo. Se tarjoaa oppitunteja
1950-luvun kansakoulun tyyliin. Entäpä, jos voisit kokea uudelleen päivän omasta lapsuudestasi. Se on
mahdollista, koulumuseon luokassa istuvat eläkeläiset, jotka tulevat Napialan vanhaan kouluun kokemaan
päivän lapsuudestaan. Ehkäpä vielä menemme poruhkalla sinne,
toivoo elämäkertapiirin Marja
Kuva: Pixabay
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Railin, Lean ja Marjan jumppavinkit
Moni miettii, mitkä liikkeet sopisivat itselle, kun ikääkin alkaa karttumaan. Kysyin kolmelta vireältä rouvalta heidän hyviksi toteamistaan harjoitteista — kokeilehan sinäkin!
Raili kertoo päivittäin jumppaavansa jalkojen lihaksia.
Tärkeä osa harjoittelua on lonkan alueen venyttely:
•
Nosta sääri tuolille
•
Ojenna selkä, äläkä päästä lonkkaa koukistumaan.
•
Voit tehostaa venytystä koukistamalla edessä olevan jalan
polvea.
Raililla on tapana tehdä venyttely aamuin—illoin, kolmesti molemmin puolin ja
noin puoli minuuttia kerrallaan.

Lea aloittaa aamut jumpaten. Mikään päivä hän ei jätä väliin tasapainoharjoitusta. Aina se ei onnistu yhtä hyvin, mutta selvästi tasapaino on
harjoituksen myötä parantunut.
•
•
•

Aseta jalat tukevasti lattiaa.
Ota kiintopiste edestäsi.
Nosta toinen jalka irti lattiasta polvea koukistaen.

Lea laskee rauhallisesti 25 ja tekee yhdellä jalalla seisonnan
molemmin puolin kolmesti.

Marja antaa vinkin olkapäiden liikkuvuuden ylläpitoon.
Se on tärkeä, että saa esimerkiksi pestyä hiukset tai kurotettua astioita hyllyiltä, mutta myös hartiaseudun hyvinvoinnin kannalta.
•
•
•

Purista sormet nyrkkiin ja tuo nyrkit olkapäille.
Iske vuoroperään käsi suoraksi kohti kattoa.

Marja tekee peräti 60 iskua päivittäin!

Tukea kotiharjoitteluun
Oletko Turussa yksin asuva yli 70-vuotias ja sinulla
tuottaa haasteita vähintään yksi seuraavista:
• tuolilta ylösnousu,
• portaiden kävely tai
• ulkona liikkuminen?

Vapaaehtoiseksi kuntoilukummiksi haluava saa perehdytyksen kurssilla (3h, ei velvoita vapaaehtoiseksi ryhtymistä).
Kysy lisätietoja kuntoilukummitoiminnan ohjaajalta
puh. 050 544 3313 tai tutustu www.vanhustuki.fi.

Voit saada kauttamme kuntoilukummiksi koulutetun
vapaaehtoisen, joka käy neljän kuukauden ajan joka Toiminta on maksutonta eikä velvoita yhdistyksen
toinen viikko luonasi jumppaamassa kanssasi.
jäsenyyttä.
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Kutsu yhdistyksen jäsenille kevätkokoukseen
Mikäli haluat tuoda esille jonkin asian kokouksessa, pyydämme sen kirjallisena
11.4.2022 mennessä osoitteeseen nina.karuneva@vanhustuki.fi tai postitse toiminnanjohtajalle osoitettuna yhdistyksen osoitteeseen toimitettuna.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Otathan jäsenkorttisi mukaan!
Aika: maanantai 25.4.2022 kello 15.00
Paikka: Lounatuulet yhteisötalo Pihlajasali, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku
Mikäli osallistut kokoukseen etäyhteydellä, ilmoita siitä toiminnanjohtajalle
(nina.karuneva@vanhustuki.fi) vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta.
Asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valitseminen
a. Puheenjohtaja
b. Sihteeri
c. 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Asialistan hyväksyminen
5. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2021
6. Yhdistyksen tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen vuodelta 2021
7. Tilintarkastajan ja toiminnan tarkastajan lausunnon kuuleminen
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
9. Muut asiat
Yhdistyksen 20-vuotisjuhlat
10. Kokouksen päättäminen
Virallisen kokouksen jälkeen on jäsenilta ja kahvit yhdistyksen toimistolla.

Tervetuloa!
Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallitus
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Vuoden voimateko -kunniamaininta
Kunniakirjan mukana saimme
tämän kirjeen.

Niin kuntoilukummi– kuin ulkoiluystävätoiminta ei toteutuisi ilman vapaaehtoisia.
Kiitos ja kunniamaininta kuuluu teille kaikille 49 vapaaehtoiselle, jotka olitte mukana viime vuonna.

”Pelakuu” - pelargoni
Kohta on taas aika, jolloin saamme nauttia pelargonien kukkaloistosta. Selailin vähän nettiä ja kirjoittelin
tähän muutamia vinkkejä, joita sieltä löysin.
Pelargoni on kotoisin Etelä-Afrikasta, joten se viihtyy auringossa, mutta pelargoniharrastaja Auli Ketolan
mukaan, puolivarjo on niille parasta. Nyrkkisääntö hänen mukaansa on, että mitä isommat lehdet, sitä
paremmin se viihtyy varjoisammassa paikassa.
Pelargonin kasvualustan pitää ehdottomasti olla ilmava. Pelargoni pitää siitä, että astia on tarpeeksi iso,
jotta multa pysyy sopivan kosteana. Ne tarvitsevat ravinteita pitkin kesää, jotta jaksavat kukkia.
Multa saa kuivahtaa kastelukertojen välillä ja sitä voi pöyhiä välillä, jotta se pysyy kuohkeana.
Ketolan vinkit talvehtivien pelakuiden hoitoon: ”Ensimmäiseksi nostan ne valoon, leikkaan kaikki kuivat
kasvinosat pois ja ala totuttaa niitä kasteluun. Aluksi annan vain vähän vettä, seuraavalla kerralla hieman
enemmän. Kun olen vaihtanut kasville uuden mullan, pidän pari viikkoa taukoa ja leikkaan niitä vasta sitten.”
Nykyään lajikkeita on valtavasti ja kannattaa kokeilla myös jotain uutta.
Ammattipuutarhoista saa myös kasvatusvinkkejä, joita tarvitaan uutuuksien
kasvattamisessa.
Ihanaa pelakuukesää kaikille!
Teksti ja kuva: Pirjo Solin
tiedotusryhmä
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Digiystävyys
Aika tarkalleen vuosi sitten Ulla kuuli Vanhustuen
toimistolta, että tukiystävätoiminnassa on alettu
välittää tuki- ja puhelinystävien lisäksi myös digiystäviä. Ullalla on joskus aiemmin ollut tukiystävä yhdistyksen kautta ja toiminta oli hänelle tuttua. Myös
tabletin käyttö oli tullut korona-aikana erityisen tutuksi ja digiystävä tuntui ajatuksena kiinnostavalta.
Ennen digiystävän etsimistä Ullalle tehtiin kartoituskäynti, jonka tarkoituksena oli mm. tutustua häneen
ja kuulla toiveita digiystävästä.
Kauaa Ulla ei omaa digiystävää joutunut odottamaan, sillä Joona oli jo pitkään miettinyt vapaaehtoistoiminnan aloittamista ja internetissä selaillessaan törmäsi Vanhustuen toimintaan. Hän otti heti
yhteyttä ja kertoi, että haluaisi aloittaa vapaaehtoisena. Ensin hänellä oli ajatuksena aloittaa puhelinystävänä, mutta hetken pohdittuaan kiinnostuikin digiystävänä toimimisesta. Tietokoneet ovat hänelle
tuttuja ja hän koki digiystävänä toimimisen itselleen
luontevana tapana aloittaa vapaaehtoistoiminta.
Kesäkuussa 2021 koitti odotettu hetki. Ulla ja Joona
tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa Jitsi Meetetäyhteydellä. Mukana oli myös tukiystävätoiminnan ohjaaja Sonja. Tapaamisella opeteltiin etäyhteysohjelman käyttöä, Ulla ja Joona pääsivät tutustumaan toisiinsa sekä heille sovittiin ensimmäinen
kahdenkeskinen tapaaminen. Tästä toiminta sitten
lähti käyntiin. Nyt Ulla ja Joona ovat tavanneet
etäyhteydellä joka toinen viikko.

Puhelinyhteyteen verrattuna molemmat kokevat,
että videoyhteys antaa enemmän. On ollut hienoa,
kun on voinut nähdä toisen kasvot puheen lisäksi.
Videoyhteys on mahdollistanut myös sen, että Ulla
on voinut näyttää Joonalle taulujaan.

Kuvituskuva

Välillä kaupungilla kulkiessa Ulla miettii, voisiko ohikulkija olla Joona. Joskus olisi mukava tavata ihan
kasvokkain ja mennä vaikka yhdessä syömään, vaikka toimintaan ei kuulukaan fyysiset tapaamiset.
Haastattelun lopuksi pyysin Ullaa ja Joonaa kertomaan omat terveisensä digiystävätoimintaa miettiville.
− Ullan mielestä toiminta on mukavaa ja on niin
kivaa, kun Joonan nimi lukee kalenterissa.
− Joona taas kokee, että toiminnassa on todella
matala kynnys, josta vapaaehtoisen on helppo
aloittaa. Vapaaehtoinen ei tarvitse kuin internetyhteyden ja jonkin laitteen, eikä toiminta vie
paljoa aikaa.

Toiminta on molempien mielestä ollut todella mukavaa ja vastannut odotuksia. Tutustuminen ennalta
Molemmat saavat iloa toiminnasta ja ehdottomasti
vieraaseen ihmiseen etäyhteyden välityksellä on
suosittelisivat sitä muillekin.
ollut yllättävän helppoa ja keskustelu on alusta saakka ollut luontevaa.
Kuva ja teksti: Sonja Vainikka
Tukiystävätoiminnan ohjaaja
Vaikka Ullan ja Joonan ikäero on suuri, se on Ullan
mielestä vain rikkaus. Molempien elämäntilanteet ja
mielenkiinnon kohteet ovat hyvin erilaiset, mutta
silti yhteistä juteltavaa on ollut paljon.
Digiystävätoimintaa varten tarvitset tabletin tai
tietokoneen, jossa on kamera ja mikrofoni.
Yleensä tapaamisen aluksi selvitellään mahdolliset
Tukiystävätoiminnan
ohjaaja lataa sopimustekniset ongelmat ja sen jälkeen aletaan juttelekäynnillä
digiystävätoiminnassa
käytettävän
maan. ”Tekniset haasteet ovat olleet vain opettavaisovelluksen laitteelle ja opastaa sen käytön.
sia ja sitten se keskustelu lähtee liikkeelle, yhtä sun
toista tulee mieleen. Juhlapyhistä saa paljon keskustelua aikaiseksi, ne on omassa lapsuudessa olleet
niin erilaisia kuin Joonalla” sanoo Ulla.
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Vapaaehtoiseksi digiystäväksi pääsee osallistumalla ystävän peruskurssille (s.20).

Palautetta ryhmätoiminnasta
Kerron tässä palautteesta, joita saimme ryhmätoimintaamme osallistuneille teettämässämme kyselyssä.
Saimme yhteensä 48 vastausta. Kiitos kaikille vastanneille!
Vastaajien sukupuolijakauma

Vastaajien ikäjakauma
27 %
80-89

Uudet ja aiemmin osallistuneet
13 % uusia, ensikertaa paikalla

27 %
Miehiä

73 %
naisia
2%
yli 90

87 % osallistunut toimintaan
aiemmin

15 %
60-69
46 %
70-79

Mikä sai tulemaan Vanhustuen tilaisuuteen?

Avoin palaute

 Suurin osa tuli tutustumaan ja tapaamaan muita

 Toivottiin lisää toimintaa, mahdollisesti myös ilta-

ihmisiä.
 Osa vastaajista sanoi osallistuvansa jonkin tietyn
toiminnan vuoksi, kuten tietovisa tai bingo.
 Tilaisuuksiin tultiin virkistäytymään ja saaman
vaihtelua eläkepäiviin.
 Jotkut tulivat tutustumaan, mitä Vanhustuki tarjoaa / kiinnostui minkälaista toimintaa on.
 Osa kertoi tulleensa saamaan uutta tietoa tai kehittämään tietoa ja muistia.
 Moni kertoi osallistumisen olevan hyvää ajankulua
mukavassa seurassa.
 Joku kertoi käymisen olevan tottumus / tapa.
 Vastaajat kertoivat myös, että toimiston sijainti on
hyvä ja toimistolle on kiva tulla.
 Vastauksena saimme myös, että Vanhustuen infra
on kunnossa ja ympäristö miellyttävä.

aikaan.
 Kiitosta saimme, että koko poikkeuksellisen ajan

olemme olleet auki rajoitukset huomioiden.
 Toivottiin kirjallisuus– ja taidepiiriä, rivitanssia,

levyraatia, tietoa taidemuseon taidepiiristä, erilaisia retkiä, valokuvauskerhoa ja edelleen lisää mielenkiintoisia luentoja.
 Useampi vastasi, että kaikki toiminta on ollut hyvää ja monipuolista.
 Kahvitarjoilulle annettiin täydet 10 pistettä.
 Aina on kiva tulla!
 Tapaamisiin, näkemisiin!
Palautteet ovat meille tärkeitä ja suunnittelussa pyrimme ne huomioimaan. Toteutukseen vaikuttaa
resurssit: esim. löydämmekö vapaaehtoisen ohjaamaa ryhmää ja löytyykö toiminnalle sopiva aika kalenteristamme.

PS. Kannen kuva on sanapilvi näistä vastauksista.

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

Vapaaehtoiseksi ystäväksi voi ryhtyä osallistumalla
Ystävän peruskurssille.

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.

LISÄTIETOJA: puh. 045 613 8839
ww.vanhustuki.fi.
Toiminta on maksutonta eikä
velvoita yhdistyksen jäsenyyttä.
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Syntymäpäivät
Yhdistys järjestään kuukausittain syntymäpäiväkahvit kyseisenä kuukautena
syntymäpäiviään viettäville. Keväällä tilaisuudet ovat tiistaina 19.4. (huhtikuussa
syntyneet) kello 13 ja tiistaina 24.5. (toukokuussa syntyneet) kello 13.
Tervetuloa! - ilmoittaudu edellisen viikon perjantaihin mennessä toimistolle.
Kauniisti koristeltu huone, kahvi tuoksuu ja kermakakku odottaa. Vanhustuen tammi- ja helmikuussa syntyneiden synttärikahvit on alkamassa ja vieraat kerääntyvät pöydän ääreen. Kakun tarjosi tällä kerralla
Leipomo Verainen, tilaisuuksia tukee myös Turun kauppakamari.
Sirpa Lindström ja Brita Inkeroinen ovat tammikuussa syntyneitä. Heidän mielestään on tosi kiva,
kun tällä tavalla muistetaan. Talvi on haasteellista
aikaa liikkumiseen, mutta onneksi tänä aamuna oli
uutta lunta eikä liukkaus ollut nyt kiusana. Sirpa ja
Brita ihastelivat paperiperhosia ja juhlapöydän
kukkasia ja toivoivat, että käsityökerho järjestäisi
koulutusta niiden tekemiseen.

Maaliskuussa tapaavat maaliskuussa syntyneet.
Saapa nähdä, millainen kakku silloin on tarjolla.
Teksti: Pirjo Solin
Tiedotusryhmä
Kuvat: Pirjo Solin ja Johanna Viitaniemi

Sudoku

Anagrammit

Täytä ruudukko niin, että jokaiseen pysty– ja
vaakariviin sekä 3x3 ruudun kokonaisuuteen
tulee kerran numerot 1-9.

Järjestä kirjaimet uudelleen.
Sanojen teemana on talviolympialaiset.

3

1
3

2

8
4

5

1

8

9

7
9

1

2

2

8

7

5

1

1

9

potkas särmi kärki
tekninen turska
totteli luisua
valtioille sympatia
yhä kymppi

Synonyymit
Keksi vähintään kolme synonyymia seuraaville sanoille:

2

7
5

6

6

9
6

8

aromi hahmottui
ilmailu luuta
kurainen järvi
onnekas viini
puhtia hommia

3

1

eukko
heppu
hiekka
hintava
joutava

juosta
järeä
kenkä
kirja
laiha

liinakko
nukkua
rivakka
vanha
vuode

8
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Tilaisuus on vain yhdistyksen
vapaaehtoisena toimiville.

Yhdistyksen kaikille vapaaehtoisille
Vapaaehtoisten risteily
Aloitetaan piknik-risteily yhdessä Gloryn meriaamiaisella ja
nautitaan buffet-päivällinen paluumatkalla Gracella. Matkalla on yhteistä ohjelmaa.
Aika: ke 11.5. tavataan terminaalissa kello 8.
Takaisin Turussa olemme 19:50.
Ilmoittaudu toimistolle/ varaa paikka: to 7.4. mennessä.
Osallistumismaksu 15 € maksetaan viimeistään 8.4. Turun Seudun
Vanhustuki ry:n Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25, viestiksi
risteily 11.5.
Tilaisuutta tukee

Avoimia vapaaehtoistehtäviä—tule mukaan!
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.

Kevään kurssit
Ti 12.4. kello 16:30-19:30
Ti 10.5. kello 13-16
Ilmoittaudu/lisätietoja:
puh. 050 5443313 tai https://
www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/
vanhuksen-kuntoilukummiksi/

Ryhdy ystäväksi yksinäiselle yli 70-vuotiaalle
Voit toimia esim. tuki–, puhelin-, digi– tai kesän
Kevään kurssit
ulkoiluystävänä. Tapaat vanhuksen joka toinen viikKe 20.4. kello 13-16
ko.
Ke 18.5. kello 16.30-19.30
Pääset mukaan osallistumalla Ystävän peruskurssillemme. Kurssille osallistuminen ei velvoita sinua
aloittamaan toimintaa.

Ilmoittaudu/lisätietoja:
puh. 045 613 8839 tai https://
www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/
ystavatoiminta/

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle-koulutus
Koulutus antaa perustietoa ulkoilun ja liikkumisen merkityksestä iäkkäälle sekä valmiuksia toimia iäkkään
ihmisen ulkoiluystävänä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus / liikuntapalveluiden kanssa.
Perjantaina 13.5.2022 klo 9-12.30 Impivaaran uimahallissa, kokoustila Hiidenkivi (os. Uimahallinpolku 4,
Turku). Ilmoittaudu/lisätietoja: 9.5. mennessä puh. 045 613 8839 / tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi.
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Vapaaehtoiset kirjastossa: muutamia tärppejä
Meillä oli ilo päästä vapaaehtoisten kanssa Ystävänpäivänä kierrokselle Turun pääkirjastoon tutustumaan,
mitä kaikkea kirjasto meille tarjoaa. Kierroksen oppaaksi saimme Susannan. Tervetuloa kierrokselle!
1. Ensimmäiseksi tutustuimme vaatesäilytykseen. Nyt ei
tarvita kolikoita, vaan kaapin
saa käyttöön kirjastokortilla.
Sitä väläytetään lukijalle, valitaan kaapin koko ja kaappi
aukeaa.

12. Jos haluat lahjoittaa kirjojasi
kirjastoon, voit
viedä niitä enintään kolme kerrallaan.

2. Tämä mies on kauppaneuvos ja kaupunginvaltuutettu Fredric von Rettig . Hän
lahjoitti vuonna 1903 kaupungille rakennuttamansa uuden kirjastotalon. Sen lisäksi Rettig lahjoitti kaupungille 10 000
kirjaa, taidekokoelman sekä rahaa. Patsas
löytyy vanhan puolen ”eteisestä”.
3. Toisessa kerroksessa olevan teoksen nimi on Alkukirjain. Se on
valmistettu teräslevyistä ja lehtikullasta. Tämä turkulaisen Saara
Ekström teos on yksi kirjaston prosenttiteoksista. Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan, että 1 %
rakennushankkeen kustannuksista
käytetään taidehankintoihin.

11. Kun lainaat lehtiä, tulee ne laittaa
ja kuljettaa kotelossa.

10. Pääkirjastosta voit lainata myös kausikortteja esim. jääkiekon SM-liigan kotiotteluihin, Turun filharmonisen orkesterin
konsertteihin, Turun kaupunginteatterin
esityksiin, Seikkailupuiston teatteriesityksiin, Liikuntapalveluiden liikuntaryhmiin,
Turun museokeskuksen museoihin, Metsämäen raviradalle ja Laivaston soittokunnan konsertteihin.

4. Kirjastosta on moneksi:
tietokonepisteillä voit joko
käyttää kirjaston tai omaa
konettasi, saatavilla on myös
digiopastusta.

9. Kirjasto lainaa myös lautapelejä.

8. Kirjaston palveluihin
kuuluu myös omatoimidigitointi eli voit digitoida
tallenteitasi, esim. VHSnauhan, C-kasetin tai LP:n
sekä diat tai valokuvat.

5. Voit tehdä 3D -tulostuksia. Tai
vain käydä tutustumassa laitteeseen. Käyntimme aikana ikävä kyllä
tulostin ei ollut käynnissä.

6. Käynnin
ajaksi voit
laittaa kännykkäsi tai
sähköpyörän akun
maksutta lataukseen.
Kännykän latauspisteitä on useammassa eri
paikassa.

7. Ja kyllä—
musiikkiosastolta voit
lainata soittimia tai
varata soittohuoneen
käyttöösi.
Toki lainattavissa on myös musiikkia
monin eri tavoin taltioituna.
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Kaikille avoin ryhmätoiminta
Ryhmät ovat maksuttomia ja tervetulleita ovat myös he, jotka
eivät ole yhdistyksen jäseniä. Ilmoittautumista ei tarvita ja voit
tulla mukaan millä kerralla tahansa.
Toimistolle on esteetön pääsy. Mm. palvelulinja 3:n pysäkki on
lähellä toimistoa.
Näin merkittyihin ryhmiin voi osallistua myös etäyhteydellä, linkit tapahtumiin kotisivuilla www.vanhustuki.f
Tervetuloa!
BINGO joka toinen maanantai kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (parilliset viikot). Bingo on maksuton
eikä sitä tarvitse osata etukäteen. Ohjaajina Helena ja Marja.
LUKUHETKI tiistaina 19.4. ja kello 10-11:30
Luetaan ääneen kirjaa ja jaetaan sen herättämiä ajatuksia. Ohjaajana Pirjo.
KÄSITYÖKERHO Joka toinen keskiviikko kello 13-15 yhdistyksen toimistolla (parittomat viikot). Tule saamaan ja jakamaan vinkkejä, ompelemaan, kutomaan ja askartelemaan yhdistyksen materiaaleista yhdistyksen hyväksi ja lahjoituksiin. Ohjaajana Anja.
SIPPEKUTSUT yhdistyksen toimistolla ke 6.4. kello 13-14.30 teemana valokuvat,
ke 27.4. kello 10-11.30 teemana Kuvataide, ke 4.5. kello 13-14.30 teemana Musiikki
Kutsut järjestetään yhteistyössä Turun lähimmäispalveluyhdistys ry:n kanssa.
TIETOVISA Joka toinen torstai kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (parittomat viikot).
Rentoa aivojumppaa eriaiheisten kysymysten parissa.
IKIVIREÄT Joka toinen torstai kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (parilliset viikot).
Hyvätuulista keskustelua kahvikupin ääressä. Ohjaajina Rainer.
TUOLIJUMPPA joka torstai kello 14-15 Ruusukorttelin liikuntasali (Puistokatu 11,Turku). Tule jumppaamaan oman kuntosi mukaan ja omalla vastuullaan. Ohjaajana Anneli. Yhteistyössä Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen kanssa.
YKSINÄISTEN AVOIN VERTAISRYHMÄ joka toinen torstai kello 15-17 yhdistyksen toimistolla (parittomat
viikot). Ryhmässä jaetaan kokemuksia muiden yksinäisyyttä kokevien kanssa. Tavoitteena on saada voimavaroja ja löytää elämän iloa. Voit tulla ryhmään silloin, kun siltä tuntuu. Ohjaajana Katri, lisätietoja puh.
044 714 7010.
PELIKERHO joka perjantai kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla. Jumpataan aivoja lauta- ja korttipelien
parissa - keväällä sään salliessa mölkkyä Asemapuistossa. Voit tuoda myös oman pelisi pelattavaksi. Ohjaajana Anne.

Pulmat

ELÄMÄKERTAPIIRI perjantaina 22.4. ja 13.5. kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla.
Tutustutaan elämäntarinoihin ja hahmotellaan oman kirjoittamista. Ohjaajana Raili.
1. Mitä planeettaa kutsutaan siniseksi?
2. Mikä herkku tunnetaan sinisenä?
3. Kuka keksi Suomen lippuun sinisen ristin?
4. Mikä jalokivi on sininen?
5. Mikä on sinelmä?
6. Minkä maan lipussa on punainen vaahteran
lehti?
7. Minkä sadun päähenkilöllä on punainen lakki?
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8. Kuka oli punainen paroni?
9. Mitä värejä sekoittamalla syntyy vihreä väri?
10. Minkä linnun nimessä on vihreää?
11. Minkä EU-maan lipussa on vihreä raita?
12. Missä on vika, jos iho tai silmän valkuaiset
ovatkin keltaiset?
Ratkaisut sivulla 25.

Ti 5.4. kello 10-11
Yhdistyksen toimisto
Myös etäyhteydellä

Info Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta
ja osallistumismahdollisuuksistasi niin osallistujana kuin vapaaehtoisena.

Ti 5.4. kello 14-15:30
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11, Turku

Vanhustuen iltapäivä ”Keväinen iltapäivä”, Juontaa Sirpa Vaitinen, Timo Rautala viihdyttää ja laulattaa, myös Ilon lähettiläät esiintyvät. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 3 €.

Ti 19.4. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto
Kakut tarjoaa

Syntymäpäiväkahvit huhtikuussa syntyneille Sinä olet juhlan arvoinen! Tule
kakkukahville ja tapaamaan muita huhtikuussa syntyneitä. Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu toimistolle viimeistään ke 13.4., kerro samalla mahdollisesta erikoisruokavaliostasi ja syntymäpäiväsi. Tilaisuutta tukee Turun kauppakamari.

Su 24.4. kello 1415:30
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11, Turku
Ti 26.4. kello 13-15
Lehmusvalkaman
hyvinvointikeskus

Kevätkonsertti ”Kevätliljojen aikaan” Esiintymässä Turun Rautatiehanuristit,
juontajana Sirpa Vaitinen.
Yhdistyksen varainhankintatilaisuus. Pääsylippu 10 € jäseniltä ja 15 € ei-jäseniltä
(sisäänpääsy ja kahvit). Lippuja ennakkoon toimistolta.

Pe 29.4.
kello 13-14:30
Yhdistyksen toimisto

Kohti vappua Virittäydytään yhdessä vapputunnelmaan! Ilmoittaudu viimeistään
ma 25.4. toimistolle.

Ti 1.5. kello 14-15:30
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11, Turku
Ti 17.5. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto
Myös etäyhteydellä

Vanhustuen iltapäivä ”Vapun jatkot” Katajaiset kansantanssiryhmä ja musiikkiesityksiä, juontajana Ritva Ilmanen. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 3 €.

Ke 18.5.2.
kello 12-16
Yhdistyksen toimisto

Liikuntaraati Parempia liikuntamahdollisuuksia ikäihmisille. Turun kaupungin
liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä Vanhustuen kanssa liikuntaraadin, jossa
tarkoituksena on selvittää ikäihmisten näkemyksiä liikkumismahdollisuuksiin ja
harrastamiseen liittyen. Raadista saadun tiedon avulla pyritään ymmärtämään
paremmin ikääntyneiden tarpeita ja hyödyntämään tietoa palveluiden kehittämisessä.
Toivoisimme mukaan Sinua, jolla ei vielä ole säännöllistä liikuntaharrastusta,
Sinua, joka olet kokenut haasteita liikunnan harrastamisessa tai Sinua, joka olet
löytänyt toimintakyvyn haasteista huolimatta itsellesi harrastuksen tai toimit
vapaaehtoisena ikääntyneiden parissa. Toki mukaan mahtuu aina myös aktiiviliikkujiakin.
Ilmoittaudu mukaan Vanhustuen toimistolla tai 044 536 7741. Mikäli kulkeminen tuottaa Sinulle haasteita, voimme miettiä ratkaisua tähän yhdessä.

Ti 24.5. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto
Kakut
tarjoaa

Syntymäpäiväkahvit toukokuussa syntyneille Sinä olet juhlan arvoinen! Tule
kakkukahville ja tapaamaan muita helmikuussa syntyneitä. Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu toimistolle viimeistään perjantaina 19.5. ja kerro samalla mahdollisesta erikoisruokavaliostasi ja syntymäpäiväsi. Tilaisuutta tukee Turun kauppakamari.

Hyvinvointiteknologia –messut Esillä monia mahdollisuuksia pärjätä kotona pidempään ja olla yhteydessä muiden kanssa. Messut on tarkoitettu ikäihmisille ja
kaikille, joita heidän asiansa kiinnostaa. Maksuton sisäänpääsy.

Info Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta
ja osallistumismahdollisuuksistasi niin osallistujana kuin vapaaehtoisena.
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Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Etäosallistumislinkit www.vanhustuki.fi

Kaikille avoimet tilaisuudet

Kaikille avoimet ja maksuttomat luennot ja tietoiskut
Olohuoneen tietoiskuissa kuullaan asiantuntija-alustuksia ja vaihdetaan ajatuksia päivän teemaan liittyen yhdistyksen toimistolla. Tietoiskuja on mahdollista seurata myös etäyhteydellä.
Etäosallistumislinkit tapahtumiin ovat yhdistyksen kotisivuilla www.vanhustuki.fi.
Virkeä vanhuus –asiantuntijaluennot järjestetään pääkirjaston Studiolla (Linnankatu 2) yhteistyössä Turun pääkirjaston ja hyvinvointialan kanssa. Luentoja voi seurata omakirjasto.fi sivun kautta ja ovat omakirjastossa tallennettuina sekä katsottavissa kahden viikon ajan.
Ma 11.4. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Viking Linen terveiset senioreille Tule kuulemaan
mm. uudesta Viking Glorysta. Alustajana Johanna
Ekbom, Viking Line Abp.

Ti 10.5. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento
Kela-etuudet ja palvelut senioreille. Luennoimassa
suunnittelija Juha Saloranta Kelasta.
Ma 23.5. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Tuetut lomat senioreille. Alustus Lounais-Suomen loma
ja virkistys ry:stä.

Ti 12.4. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento
Terveyden edistäminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen ikääntyessä. Luennoimassa tutkijatohtori
Kristin Suorsa Turun yliopistosta.

Linkit ja ohjeet
etäosallistumiseen
www.vanhustuki.fi

Ma 25.4. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku 60luvun turkulaisten nuorten hauskanpidosta, muistoihin johdattelee Marja Tuohimaa.
Ma 9.5. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku
Tasapainon merkitys kaatumisten ehkäisyssä. Tietoa kaatumisten vaaratekijöistä, ideoita tasapainoharjoitteluun sekä vinkkejä kaatumisten ennaltaehkäisyyn. Luennoitsijana TULE-tietokeskuksen fysioterapeutti.

Opastusta
puh. 044 536 7741.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Mikä tekisi minusta ei-yksinäisen?
Yhdistyksemme tukiystävätoiminta on mainio esimerkki lääkkeestä yksinäisyyteen. Toiminta tarjoaa Turun
seudulla asuville yli 70-vuotiaille ikäihmisille parhaimmillaan merkityksellisen ihmissuhteen. Vähäisimmilläänkin saat kaverin mukaasi ulkoilemaan tai vaikka pelaamaan lautapelejä.
Kuntoilukummitoiminnassa vapaaehtoisemme jumppaa yhdessä kanssasi ja tsemppaa sinua parantamaan lihaskuntoa ja tasapainoa. Toiminnan tavoitteena on, että liikkuminen varmistuu ja voimavarojen
kasvaessa jaksat osallistua enemmän. Toimintakykysi kasvaessa turvallinen kotona asuminen myös mahdollistuu pidempään.
Yksilöllisen toiminnan lisäksi yhdistyksemme ryhmätoimintoja ovat esimerkiksi tuolijumppa, pelikerho,
elämäkertapiiri, käsityökerho ja bingo. Keskeisenä tavoitteena on tarjota osallistujille mielekästä tekemistä, sosiaalisen kanssakäymisen ja tutustumisen paikkoja yhdessä vertaisten kanssa mukavassa ilmapiirissä.
Pohdi: Tunnetko itsesi väsyneeksi? Eikö mikään oiJos tunnistit itsesi kysymyksistä ja haluat muutosta
kein innosta? Onko television iltapäiväsarjasta tullut sekä ymmärtää itseäsi paremmin, tule mukaan yksiparas kaverisi? Huomaatko, ettei ääntä tahdo tulla näisten vertaisryhmään.
vastatessasi puhelimeen, koska et ole sitä käyttänyt
Älä jää yksin, soita niin kerron lisää!
koko päivän aikana? Koska viimeksi nauroit toisen
ihmisen seurassa? Jääkö kävelylenkki tänäänkin väKatri Korvela p. 044 7147 010.
liin ihan vain sen takia, ettet viitsi, halua sekä jaksa?
Koordinaattori, Yksinäisten vertaisryhmät
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Ristikon
ratkaisu

Pulmien vastaukset
1. Maata
2. Fazerin Sininen suklaalevy
3. Sakari Topelius
4. Safiiri (akvamariini on vaalean sininen)
5. Mustelma
6. Kanadan
7. Punahilkka ja susi
8. Saksalainen lentäjä-sotilas,

joka maalasi lentokoneensa
punaiseksi.
9. Keltainen ja sininen
10. Vihervarpunen, viherpeippo
11. Italian, Unkarin, Liettuan
ja Bulgarian
12. Maksassa

Anagrammien ratkaisut
murtomaahiihto
lumilautailu
Enni Rukajärvi
Iivo Niskanen
Ampumahiihto

Krista Pärmäkoski
Kerttu Niskanen
taitoluistelu
talviolympialaiset
mäkihyppy

Synonyymit, esimerkkejä

Sudokun ratkaisu
6

5

3

9

4

2

1

7

8

9

4

1

3

8

7

5

2

6

2

8

7

5

6

1

9

4

3

3

6

4

8

1

5

2

9

7

5

1

9

7

2

3

8

6

4

7

2

8

6

9

4

3

1

5

1

3

6

2

7

8

4

5

9

8

7

2

4

5

9

6

3

1

4

9

5

1

3

6

7

8

2

Eukko: muija, muori, akka
Heppu: kundi, jätkä, sälli
Hiekka: santa, hieta, hiesu
Hintava: arvokas, tyyris, kallis
Joutava: turha, joutava, tyhjänpäiväinen
Juosta: pinkoa, hölkätä, kipittää
Järeä: vankka, luja, kestävä
Kenkä: jalkine, popo, avokas
Kirja: opus, teos, nidos

Laiha: luiseva, hoikka, hintelä
Liinakko: ratsu, humma, hevonen
Nukkua: koisia, uinua, vetää
hirsiä
Rivakka; ripeä, nopea, sukkela
Vanha: iäkäs, antiikkinen,
kauan elänyt
Vuode: laveri, sija, punkka

Työntekijöiden yhteystiedot
Yhdistyssihteerit
Noora Holmberg
Tuula Temonen
044 536 7741
info@vanhustuki.fi

Projektikoordinaattori
yksinäisten vertaisryhmät
Katri Korvela
0447147010

vertaisryhma@vanhustuki.fi

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

Tukiystävätoiminnan ohjaaja
Kuntoilukummitoiminnan
ohjaaja
Vastaava yhdistystyöntekijä
Sonja Vainikka
Iida Aulas
Erik Långstedt
050 597 9751
050 544 3313
044 7811 674
ohjaaja@vanhustuki.fi
kuntoilukummi@vanhustuki.fi
yhdistys@vanhustuki.fi
Tukiystävätoiminnan ohjaaja
Sij. Irene Virtanen (Vera Holm)
Toimisto on avoinna ma-ke kello 9-12 ja to kello 12-15.
044 536 7721
Toimisto on suljettu 29.3.2022.
ohjaaja2@vanhustuki.fi
Toiminnanjohtaja Nina Karuneva puh. 045 613 8840 sp. nina.karuneva@vanhustuki.fi
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Jäsenedut yhteistyökumppaneiltamme vuonna 2022
Edut koskevat vain yhdistyksen jäseniä ja
edellyttävät mainintaa jäseneduista sekä jäsenkortin esittämistä.
ACTION GROUP FINLAND OY Kaari-plasmasytyttikuntosalille tai ryhmäliikuntaan tai tapaaminen
met ja taskulamput www.kaarilighters.com koodilla (60min) personal trainerin kanssa.
vanhustuki21 ja yhdistyksen toimistolta -15% .
KUULEMISEN ERIKOISLIIKE, Puistokatu 10, Turku.
ASIANAJOTOIMISTO KAILIALA OY Tuureporinkatu
Puh. 044 043 2040, paivimatti.fi. -10% tarvikkeista.
6, Turku. www.asianajotoimistokailiala.fi. Puh. 02
KÄSITYÖ-KAISA KY Hämeenkatu 3 A, Turku. Puh.
2843 400, Testamentin ja edunvalvontavaltuutuk02 233 3937. Avoinna ma-pe klo 9-17. Kaikista
sen laatiminen -15 %.
tuotteista -10 % alennus.
ATK-APU SP-SYSTEMS OY Viilarinkatu 5 (Länsi1LEMPEÄ HOIVA JA KUNTOUTUS TMI Ulla Rantanen.
keskus), Turku. Puh. 040 512 3906, www.atk-apu.fi.
Puh. 050 326 0414, www.lempeahoiva.com. Asiointi
Tietokoneen huoltotyöt, mikrotuki, opetus ja koti- ja saattoapu -10 %.
käynnit -15 %. Tietokoneet ja tabletit -10 % normaalihinnoista.
MUOTITALO MARILYN Humalistonkatu 13, Turku.
www.muotitalomarilyn.fi. Normaalihintaisista naisHANSATORIN APTEEKKI Hansakortteli Yliopistonkaten vaatteista 20 % alennus.
tu 20 (2.krs), Turku. www.hansatorinapteekki.fi.
Vapaankaupan tuotteista -10 %.
RUISSALON KYLPYLÄ Ruissalonpuistotie 640, Turku.
www.ruissalospa.fi. Sauna- ja allasosaston käyttö
HAUTAUSTOIMISTO PIETÉT Eerikinkatu 25, Turku,
-40 % päivän hinnasta. Etu ei ole voimassa aatotoipuh. 02 278 0760. Kiinamyllynkatu 5, Turku, puh.
na, juhlapyhinä, heinäkuussa eikä viikot 8 ja 52.
02 278 0777. Henrikinkatu 2, Naantali, puh.
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. Sesonkiaikoina palvelemme myös pyhi0161 / Kirsi puh. 040 788 6440 / Casper puh. 044
nä. Jäsenetuna -10 % kukista.
271 4085.-5 € normaalihintaisista hierontahoidoista.
TURUN HUOLTOEXPERTIT Jorma Puttonen, TyömieINSTRUMENTARIUM PUPILLI Eerikinkatu 6, Turku.
henkatu 1 A, Turku, puh 02 254 7760.
Puh. 0203 32 852, www.instru.fi. Normaalihintaiset
www.turunhuoltoexpertit.com. Avoinna arkisin klo
silmälasit -30 %, Näöntarkastus veloituksetta, Laa9.00–17.00. Korjaamme digiboxit, tv:t sekä muut
jennettu näöntarkastus 35€, Normaalihintaiset auviihde-elektroniikkalaitteet. Jäsenetuna korjaustyöt,
rinkolasit -20%, Normaalihintaiset piilolinssit -25%,
varaosat sekä kotikäynnit -15 % normaalihinnoista.
Piilolinssien sovitus, vaihtosovitus ja jälkitarkastus
veloituksetta. Etuja ei voi yhdistää muihin tarjoukTURUN NAISVOIMISTELIJAT, Liikuntakeskus Enersiin tai voimassa oleviin kampanjoihin.
gym, Vähäheikkiläntie 56 C 2.krs, Turku. Puh. 040
416 1906, tnv@tnv.fi. Kevätkauden liikuntakortti
KAUNEUSKESKUS ILO Maariankatu 3A, Turku.
-5€, lisäksi TNV:n jäsenmaksu 20€/vuosi.
Puh. 044 700 1818, www.kauneuskeskusilo.fi. -15%
jalkahoidoista..
VIKING LINE, Ensimmäinen linja, Turku.
www.vikingline.fi tai 0600 41577 (2,01 €/vast.puh. +
KINTTUPISTE Humalistonkatu 18, Turku. Puh. 045
pvm./mpm.). Viking Linen Vuorokaudenristeilyt Tu8611 509, www.kinttupiste.fi. Jalkojenhoitotuotteet
rusta -10% valitusta hyttiluokasta, tuotetunnus:
ja – hoidot -10 %. Ei koske tarjoustuotteita.
FKKRY. Etua ei voi yhdistää Viking Line Club KUNTO- JA HYVINVOINTIKESKUS STUDIO ONE, Ai- etuihin.
kuisten paikka - tule juuri sellaisena kuin olet. 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
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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 2022

henkilöjäseneksi (20 €/kalenterivuosi, yksityishenkilöt)
kannatusjäseneksi (50 €/kalenterivuosi, yritys, yhteisö)

Etunimet

Sukunimi

________________________________ ____________________________________________
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
_________________________________________________ ____________________________
Puhelin
Sähköposti
Syntymävuosi
______________________________ _________________________________ ______________
Haluan jäsenpaketin ja laskun
kirjepostina
sähköpostitse
Päivämäärä _____ / ______ 2022
Allekirjoitus, allekirjoituksellani hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n säännöt ja annan luvan
tallentaa tietoni yhdistyksen jäsenrekisteriin.
_____________________________________________________________________________
Lomakkeen vastaanottaja täyttää:
Jäsenmaksu:
laskutettu _____ / ______ 2022
maksettu _____ / ______ 2022
Jäsenen tiedot tallennettu asiakasrekisteriin _____ / ______ 2022
Jäsenpaketti toimitettu _____ / ______ 2022
Vastaanottajan nimikirjaimet: _____________________________
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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.
Puh. 044 536 7741
info@vanhustuki.fi
www.vanhustuki.fi

”Elämään iloa ja ystävältä tukea”
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