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Vanhustuen viesti on Turun Seudun
Vanhustuki ry:n jäsenlehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden saa
kotiinsa liittymällä yhdistyksen jäseneksi.

Yhdistys on perustettu 17.12.2002
Turussa.
Jäsenmaksu vuonna 2020
 15 €/kalenterivuosi (henkilöjäsen)
 50 €/vuosi (yhteisö, yritys).

Yhdistyksen hallitus ja työryhmät
Työntekijöiden yhteystiedot
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Koululaulut

Seuraava jäsenlehti ilmestyy toukokuussa 2020.
Aiemmat numerot ovat luettavissa kotisivuillamme.
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Liikenneturvallisuus
Tapio Heiskanen Liikenneturvasta kävi toimistolla
joulukuussa muistuttamassa meitä ikäihmisiä liikenteen moninaisista vaaroista.
Ikääntyessä aistiemme kyky vastaanottaa informaatiota kiistatta heikkenee. Myös motoriset taidot
muuttuvat, emmekä ole enää yhtä ketteriä katuja
ylittäessä tai pyörällä ajaessa. Reaktioaika erilaisiin
ärsykkeisiin hidastuu ja tasapainokin alkaa horjua.
Kuva: Pixabay
Näin erilaisten onnettomuuksien uhka liikenteessä
lisääntyy, vaikka kokemuksemme meille paljon tie- Kypärä pyöräillessä on halpa henkivakuutus, mutta
toa ja taitoa antavatkin.
se löytyy vain joka neljänneltä pyöräilijältä, ja senioreilta vielä harvemmalta. Laissa sanotaan: PolkuVuosina 2011-2015 tapahtui 190 kuolemaan johta- pyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikavaa moottoriajoneuvo-onnettomuutta, joissa aina yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää.
heuttajakuljettaja oli 65-vuotias tai vanhempi. Riski- Myös polkupyöräilijän ja auton kohdatessa on hyvä
tekijöinä näihin onnettomuuksiin oli
tehdä itselleen selväksi, kumpi kulloinkin on väistä
sairaskohtaus 39 %
misvelvollinen.

havaintovirheet 24 %, ei havainnut toista osapuolta tai virheellinen havainto
Tieliikennelain kokonaisuudistus astuu voimaan

ajoneuvon käsittelyvirheet tai ajotoiminnat 16 1.6.2020. Siinä on muutoksia muun muassa ajorata%, virheellinen ajolinja tai ohjausliike
merkintöihin juuri pyöräteiden osalta. Lisäksi on

nukahtaminen tai vireystilan lasku 6 %
uusia säännöksiä tulossa talvirenkaiden käyttöai
ennakointi- ja arviointivirheet 5 %.
kaan, ajoneuvokohtaisiin nopeusrajoituksiin sekä
teknisen laitteen ja viestintävälineenkäyttöön ajon
Mitä olisi sitten hyvä tehdä, jotta ajoneuvolla liikku- aikana.
minen olisi turvallista?
Lähtötarkastus ennen matkaa
Jalankulkijakaan ei ole turvassa. Pimeässä on otetta- lepää tarvittaessa ennen lähtöä ja tarkista autosi
va avuksi heijastimet, jotta tulisi huomatuksi. Liukkunto silmämääräisesti
kaat ja jäiset lumen peittämät jalkakäytävät ovat
- huolehdi tankkauksesta kahvilla, vettä unohtapetollisia kulkuväyliä. Niihin on hyvä varautua jo
matta, tukeva ateria voi väsyttää
ennakkoon hankkimalla oikeanlaiset jalkineet. Ny- huomioi lääkkeiden vaikutusaika sekä lääkkeiden
kyisin on monien talvijalkineiden pohjiin kiinnitetty
mahdolliset sivuvaikutukset
erityistä huomiota, pohjat voivat jäljitellä talviren- taltuta kiire ajatuksistasi, lähde liikkeelle rauhallisin kaiden pito-ominaisuuksia. On myös erikseen nasmielin
toitettuja jalkineita ja monessa kaupungissa yli 65Matkan aikana
vuotiaille jaetaan ilmaiseksi myös kenkiin kiinni- älä provosoidu. Keksi toisten käytökselle syitä, jot- tettäviä liukuesteitä. Näiden lisäksi omaa tasapaika saavat itsesi rauhoittumaan
nokykyä on hyvä harjoituttaa säännöllisesti. Tärke- pidä riittävästi taukoja matkalla
ää on huomioida liukastumisen vaara esimerkiksi
Muulloin
aamulla lehteä hakiessa, vaikka matka olisi lyhyt.
- pidä huolta jaksamisestasi ja kunnostasi
Kunnon kengät jalkaan, ei Reino- eikä Aino-tossuja.
- pohdi etukäteen miten toimit, jos ajokuntosi on
Kännykkäkin on hyvä olla matkalla mukana, jos
heikko
sittenkin sattuu lankeamaan, eikä pääse omin avuin
- ota vastaan muiden havainnot ajokunnostasi.
ylös.
Opas paperisena tai verkossa www.liikenneturva.fi/
kuljettajanitsearviointi. Täältä löydät 15 peruskysy"MUISTA AINA: LIIKENTEESSÄ MONTA VAARAA
mystä ajamisen sujumisesta sekä 12 lisäkysymystä
OMPI EESSÄ, SIKSI VALPAS AINA MIELI
ajokyvyn tutkimistarpeesta. Lisäksi siellä on luettaSE ON TURVA VERRATON "
vissa ohjeita ikäkuljettajan turvallisempaan ajamiseen.
Teksti: Maarit Rintala, tiedostusryhmä
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Mikä on Auria Biopankki?
Minna Grönroos Auria
Biopankista kävi pitämässä
Vanhustuki ry:ssä mielenkiintoisen luennon aiheesta
13.1.2020. Luento kuuluu
Olohuoneen tietoiskuihin,
joita pidetään parittomien
viikkojen maanantaisin yhdistyksen toimistolla.

saada terveydentilaansa koskeva näytteestä määritetty tieto.
Jokaiselta suostumuksen antaneelta kerätään
biopankkiverinäyte. Kudosnäytteet otetaan yhteistyössä leikkausosastojen ja patologian kanssa ja
ulostenäytekeräys yhteistyössä mikrobistopankin
kanssa. Biopankkinäytteiden kerääminen ei vaaranna diagnostiikkaa tai hoitoa.

Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen sairaalabiopankki. Se sijaitsee Turussa Tyksin ja Turun yliopiston yhteydessä. Auria Biopankki perustettiin
vuonna 2012 ja vuonna 2014 se sai toimiluvan Valviralta. Sen perustajia ovat Turun yliopisto, VarsinaisSuomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit.

Auria Biopankilla on meneillään noin 200 tutkimusta
akateemisten tutkijoiden ja lääkeyritysten kanssa.
Yksi isoista meneillään olevista projekteista Auria
Biopankissa on Finngen -hanke. Finngen hankkeessa tavoitteena on 500 000 suomalaisen
perimästä saatava tieto eli genomitieto. Näytteistä
tuotettu genomitieto palautuu biopankkeihin ja on
näin kaikkien biopankkitutkimusten hyödynnettävissä. Tämä lisää biopankkinäytteiden tutkimuksellista
arvoa merkittävästi. Genomitieto on käytettävissä
terveydenhuollossa tukemassa mm. tautien ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa ja yksilöllisiä hoitoratkaisuja.

Biopankkitoiminta perustuu näytteisiin ja niihin liitettäviin tietoihin. Toiminnan perustana on vapaaehtoinen biopankkisuostumus, joka on mahdollista
perua milloin tahansa. Biopankkitoiminnalla kehitetään uusia lääketieteellisiä hoitomuotoja. Toiminnalla voidaan selvittää sairauksien taustalla olevia
syitä, sekä perintö- ja ympäristötekijöiden ja elintapojen välisiä suhteita. Biopankin näyte- ja tietovarastoa voidaan hyödyntää esimerkiksi yksilöllisen
diagnostiikan ja hoidon kehittämisessä.

Biopankeista hyötyvät monet tahot. Tutkijat saavat
niistä ainutlaatuisen näytekokoelman ja kliinistä tietoa, yritykset hyötyvät tutkimuksen innovaatioista ja
uusista yhteistyömuodoista ja terveydenhuolto hyöBiopankkitoiminta on tarkasti viranomaisten valvo- tyy kliinisessä päätöksenteossa. Kansalaiset hyötymaa. Toimintaa valvoo Fimea ja sitä ohjaa vuonna
vät parempana terveytenä ja lisäksi he saavat uusia
2013 voimaan tullut biopankkilaki. Biopankkilailla
lääkkeitä ja yksilöllisempää hoitoa. Päämääränä on,
huolehditaan näytteidenantajien oikeusturvasta ja että tutkimukseen tarvittavat näytteet löytyisivät
parannetaan tutkijoiden edellytyksiä hyödyntää
valmiina biopankista ja mahdollisimman perusteellinäytekokoelmia. Näytteidenantajalla on oikeus
sesti eri sairausryhmistä. Tällä tavoin mahdollispäättää antamiensa näytteiden käytöstä ja saada
tettaisiin erilaisten sairauksien tutkiminen ja siten
tietoa tutkimuksista joihin näytteitä on käytetty.
potilaiden tasa-arvoinen hoito, kun uusia hoitomuoNäytteidenantajilla on hyvä tietosuoja. Näytteiden
toja voidaan kehittää tutkimuksista saatuun tietoon
henkilötiedot pysyvät tutkijoilta salassa, sillä näyttei- perustuen. Tässä tavoitteessa jokainen voi olla muden tunnistamiseen käytetään erillistä koodia.
kana antamalla biopankkisuostumuksen.

Jokaisella on oikeus antaa biopankkisuostumus ja
näin olla osana tieteellistä tutkimusta. Myös alaikäisten suostumus- ja näytekeräys on käynnistetty.
Jokaisella on myös oikeus kieltäytyä osallistumasta
biopankkitoimintaan. Kannanottoa biopankkiin kysytään kaikilta sairaalakäynnin yhteydessä. Jokaisella
on kirjallisella pyynnöllä oikeus saada tietää, säilytetäänkö biopankissa häntä koskevia näytteitä, mikä
on säilyttämisen peruste, mistä häntä koskevia tietoja on saatu ja mihin hänestä otettuja tietoja on
luovutettu. Näytteenantajalla on pyynnöstä oikeus

Teksti ja kuva: Johanna Rasi
tiedotusryhmä

Sähköisen biopankkisuostumuksen
voi tehdä netissä
https://www.auria.fi/biopankki/
biopankkisuostumus_ja_kielto/index.php
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Puhu raha-asioista läheistesi kanssa
Joulukuun Virkeä vanhuus –luennolla puhui talous- ja velkaneuvoja Mia Markula Varsinais-Suomen oikeusaputoimistosta taloudenhallinnasta ja talous- ja velkaneuvonnan tarjoamista palveluista. Kirjoituksessa joitakin pääkohtia, mitä
tulee miettiä ikääntyessä.
Ikäihmisten taloudenhallinta on samanlaista kuin
kenen tahansa muunkin: on oltava selvillä omista
tuloista ja menoista sekä sopeuttaa nämä kaksi toisiinsa. Yleensä eläkkeen määrä on karkeasti puolet
palkkatulojen määrästä, mikä tarkoittaa tulotason
putoamista. Välttämättömät menot, kuten asuminen ja ruoka ottavat valtaosan tuloista.

muksesta. Talous- ja velkaneuvonta auttaa pääasiallisesti neuvomalla.
Konkreettista taloudellista apua saa usealta taholta viranomaisista kolmannen sektorin toimijoihin.
Kansalaisneuvonta on
Pienituloisten kannattaa laskea onko oikeasti välttä- hyvä paikka, josta osataan usein ohjata oikean inmätöntä käydä päivittäin kahvilassa tai pitää autoa, stanssin puoleen, vinkkaa Markula.
sanoo talous- ja velkaneuvoja Mia Markula Varsinais
-Suomen oikeusaputoimistosta. Ihmisen ikääntyessä Jos rahat eivät riitä lyhennyksiin, voi ulosottoperintä
myös sairaudenhoitokulut todennäköisesti lisäänty- olla yksi vaihtoehto. Velkajärjestely on kertaluonteivät. Itse on myös vastattava esimerkiksi lääkkeiden nen järjestely, mutta mahdollisesti voi saada myös
omavastuista, terveydenhoidon käynneistä, silmäla- sosiaalista luottoa, joka on sosiaalitoimen yhteydessien hankinnasta ja apuvälineistä.
sä päätettävää sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa. Takuusäätiö takaus puolestaan yhdistää kaikki
Suomessa perinteisesti rahasta ei puhuta edes läerilliset velat yhdeksi.
heisten kanssa, jolloin mahdollisen ongelman ilTeksti: Nina Tila
maantuessa, on vaikea selvitä niistä yksin. Ilman
yhdistystyöntekijä
säästöjä tai riittäviä tuloja voi joutua ottamaan velkaa selvitäkseen esimerkiksi taloyhtiön putkiremon- Lisätietoa:

Kansalaisneuvonta kansalaisneuvonta.fi puh.
tista.
0295 000

Sosiaali- ja terveysministeriö stm.fi/iakkaidenMoni ikäihminen haluaa auttaa jälkikasvuaan. Läheipalvelut
siään avustaessa itse ei kuitenkaan pidä joutua tinki
Kelan sivuilla kela.fi/elakelaiset Kelan laskurit
mään elinkustannuksista tai ottamaan velkarahaa.
kela.fi/laskurit
Riskejä iäkkäiden taloudenhallintaan tuo myös

Verottajan laskurit vero.fi/laskurit
oman toimintakyvyn heikkeneminen ja sitä kautta

Martat martat.fi/marttapalvelut/ikaihmiset/
asioiden hoitamatta jättäminen. Samoin oma tai

Operaatio ruokakassi operaatioruokakaspuolison vakava sairastuminen altistavat pienituloisi.com/
set talousongelmille.

Diakonityö turunseurakunnat.fi/apua-jatukea/vanhukset
Oma lukunsa ovat erilaiset riippuvuudet kuten rahaMitä seuraamuksia maksun myöhästymisestä
pelipelaaminen tai päihteidenkäyttö. Monesti myös 
seuraa ja missä ajassa maksumyohassa.fi/
puhelinmyyjät tai ovella käyvät kauppamiehet onsaitko_perintakirjeen/
nistuvat myymään vanhuksille suorastaan tarpeetto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto kkv.fi/Tietoa-jamia tavaroita tai remontteja.
ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/
perintakulut-ja-perinnan-eteneminen/
Yleistä on myös parisuhteessa taloudellinen hyväksiPuhelintarjonnan rajoituspalvelu asml.fi/
käyttö tai jopa suoranainen identiteettivarkaus sekä 
kieltopalvelut/
internetin romanssihuijaukset, jotka ovat syynä ta
Kuntaliitto kuntaliitto.fi/sosiaali-jaloudellisiin vaikeuksiin.
terveysasiat/sosiaalihuolto/iakkaiden-palvelut

Talous- ja velkaneuvonta / velkajärjestelystä
Ongelmien selvittäminen kannattaa aloittaa ajoissa.
oikeus.fi/oikeusapu
Heti rahavaikeuksien ilmetessä olisi hyvä ottaa itse
suoraan yhteyttä velkojaan ja neuvotella maksusopi6

Turvallinen lääkehoito
Yhdistyksemme tammikuun olohuoneen tietoiskuna selvittää muitten käyttämänsä lääkkeitten yhteen
oli Hansatorin farmaseutti Veronica Granlundin lu- sopivuuden.
ento vanhusten lääkkeiden käyttöön liittyvistä ongelmista.
Vaikutusta on sillä ottaako lääkkeen ravinnon vaiko
pelkän veden kanssa. Antibiootit ja tulehdus- kipuTänä päivänä vanhuksilla on päivittäin käytössään
lääkkeet aina veden kanssa. Aamulla tai aamupäivälyhä useampia lääkkeitä, joiden haitallisia sivuvaiku- lä otettu lääke toimii nopeammin eikä sotke elimistuksia tai yhteen sopivuutta on tarkistettu. Tilasto- tön omaa puolustuselintoimintoja, näitä ovat esim.
jen mukaan kaikista iäkkäiden sairaalahoitojaksoista nesteenpoisto, verenpaine, kortisoni, särky- ja aston 10-30% lääkehaittojen aiheuttamia tai kroonisten malääkkeet (lääkkeet, kuten primaspan, tyroksiini).
sairauksien lääkkeen ottamatta jääminen. Suomessa Kolesterolin hoito on tehokkainta ilta annoksella.
kuolee 100-300 ihmistä vuosittain tulehdus kipuAlzheimer-lääkkeet aamulla tai aamupäivällä, viilääkkeiden komplikaation vuoksi.
meistään varhaisiltapäivällä. Aina on noudatettava
Lääkehaittoja voi olla: väsymys, äkillinen sekavuus, reseptissä olevaa lääkkeen käyttö ohjetta.
suun kuivuminen, päänsärky/huimaus, lihaskivut,
vatsavaivat, ihoallergiat tai yleinen heikotus mm. Jos Apteekkihenkilöstöä koulutetaan erityisesti lääkeepäilet oireitten aiheutuvan lääkkeen aiheuttamaksi haittojen ja yhteisvaikutusten parempaan tunnistakannattaa kysyä lääkäriltä tai apteekista apua. Lääk- miseen. Heiltä voi ostaa palvelua omien lääkkeittenkeen pakkauksessa oleva käyttöohje tulee lukea
sä käytön tarkistamiseen. Heillä on käytössään valkäyttöä aloittaessaan.
takunnallinen lääkkeitten yhteensopimattomuuden
ja haittojen tarkistuspalvelu, jota Suomessa ylläpitää
Haittoja voidaan ennaltaehkäistä, jos sinulla on lää- Fimea. Iäkkäitten lääkityksestä on omat luettelonsa
kärin ja apteekin käynnillä mukanasi aina ajantasai- ja yli 75-vuotiaille vielä omansa lääke75+lista. Jos on
nen LÄÄKITYSLISTA, johon kaikki käytössäsi olevat
munuaisten vajaatoimintaa ei suositella magnesiresepti- ja käsikauppa lääkkeet sekä muut itsehoito- umin käyttöä tai maksasairaille ja varfariini
ja luontaistuotteet on merkitty. Lääkelistoja voi tu- (marevan) potilaille ei vahvoja kipulääke annoksia.
lostaa netistä osoitteesta www.apteekki.fi. Omat
reseptisi voit katsoa osoitteesta www.omakanta.fi. Tilaisuudessa mukana olleilla oli paljon oma kohtaisia kysymyksiä luennoitsijalle. Asia herätteli kuulijat
Lääkkeen käyttö
kiinnittämään tarkempaa huomiota käyttämiensä
Merkittävää on mihin aikaan vuorokaudesta lääke lääkkeitten sivuvaikutuksiin ja seuraamaan omia
tulee ottaa ja minkä kanssa. On paljon lääkkeitä,
tuntemuksiaan.
jotka kumoavat toistensa vaikutuksen tai muuttavat
sen päinvastaiseksi. Esimerkiksi jo luontaistuote voi Turvallinen lääkehoito on: oikea määrä, oikeaa lääheikentää elinsiirtopotilaan hylkimislääkkeen vaiku- kettä, oikealle potilaalle, oikeaan paikkaan, oikealla
tuksen, antibioottien, rauta- ja magnesiumvalmistei- tavalla ja oikeaan aikaan.
den sekä osteoporoosi lääkkeitä käyttävien tulee
Teksti: Terttu Raitanen, tiedotusryhmä

Vapaaehtoinen ystäväksi
Turun Seudun Vanhustuki ry:n Tukiystävätoiminta LISÄTIETOJA / kysy ystävää:
on maksutonta ystävätoimintaa 70 vuotta täyttä
puh. 045 613 8839
neille yksinäisille ja yksin asuville henkilöille.

www.vanhustuki.fi
 Tukiystävä käy joka toinen viikko, on juttukaveri, tukena ulkoilussa ja apuna asioinnissa.
 Puhelinystävä soittaa sopimuksen mukaisesti 24 kertaa kuukaudessa ja juttelee arjen asioista ja
vaikka muistelee menneitä.
 Ulkoiluystävä käy joka toinen viikko kesä-ajan ja
on tukena ulkoilussa.

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.
Toimimme Veikkauksen tuella.
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Mietteitä vanhenemisesta. Millaista on ikääntyä?
Olohuoneella 10.2. Heikki Suhosen ja Rainer Grönlundin johdolla kokemusasiantuntijat keskustelivat
vanhenemisesta salintäydessä uudessa salissa. Mukana oli Gerontologinen asiantuntijuus koulutuksen
opiskelijat ja opettaja "kuunteluoppilaina".

sa voi vakavakin sairaus yllättää. Kun sitten todella
vakavasta tilanteesta lopulta selviytyy, huomaa miten ihanaa ja hienoa elämä sentään onkaan. Jos on
näin saanut uuden mahdollisuuden, siitä on helppo
olla sydämestään kiitollinen.

Vanheneminen näkyy, vaikka emme itse sitä aina
huomaa. Joskus olo on hyvinkin nuorekas. Kuitenkaan harvoin nähtyjä tuttuja ei aina heti tunnista
eivätkä tututkaan aina tunnista meitä. Siksikin tuttuja tulee vastaan entistä harvemmin. Vielä ei ole ihmevoiteita keksitty, me vanhenemme ja muutumme
myös ulkoisesti.

Iän myötä kunto voi laskea vähitellen lähes huomaamatta. Omasta kunnosta on siksikin hyvä pitää huolta. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Liikkua pitää.
Terveellisiä elintapoja kohti voi aina yrittää. Muistelimme 100-vuotiaista tehtyjä tutkimuksia ja vinkkejä, joita heitä seuraamalla on saatu. Yhteistä heille
oli aktiivinen elämä ja liikkuminen. Kaikilla oli toimia, joista jotkut olivat fyysisestikin vaativia. RuuOmaa hidastumistakaan ei huomaa, koska itse komiimme tarvitsee vahvaa tietoa siitä, että sitä todelettu aika, subjektiivinen aika, kuluu aina samaa no- la tarvitaan. Näin pysytään hyvässä kunnossa. Siinä
peutta. Näin voi luulla, että maailma on tullut nope- on yksi pitkäikäisyyden salaisuuksista.
ammaksi vaikka kyse on useimmin oman vauhdin
hiljenemisestä. Samasta syystä ennen ehti päivässä Oman yhteisön arvostus on asia, jonka tutkitut 100tehdä paljon enemmän. Odottelu sitä vastoin sujuu vuotiaat jakoivat. He olivat mukana yhteisönsä eläentistä paremmin. Bussia on mukava odottaa, kun
mässä ja nauttivat siitä. Tämä ei taida olla oman
se saapuu niin nopeasti.
kulttuurimme parhaita puolia. Voimme kuitenkin
kaikki ponnistella tuon eteen ja arvostaa toisiamme
Ikävää vanhenemisessa on se, että monet ystävät,
sekä esimerkillämme näyttää kaikille, että arvostamsukulaiset ja tuttavat poistuvat joukostamme milloin me vanhuksiamme.
sairauksien, milloin erilaisten vahinkojen tai onnettomuuksien johdosta. Elämä uhkaa muuttua yhä Mielekäs elämä yhdisti 100-vuotiaita. Vaikka he elivain yksinäisemmäksi. Silloin tarvitaan rohkeutta
vät hyvin erilaisissa oloissa ja kulttuureissa, he kaikki
mennä mukaan, hakeutua erilaisiin tilaisuuksiin ja
tunsivat elonsa mielekkääksi ja merkitykselliseksi toisten seuraan.
oli syy herätä aamuisin. Heillä oli tuntuma elämän
tarkoitukseen. He tiesivät mistä elämässä pitivät,
Puhuttiin myös yhteisöllisemmästä asumisesta, joka mitä rakastivat, missä olivat hyviä, mitä halusivat
mahdollistaisi kanssakäymisen nykyistä paremmin. tehdä ja mitä elämältä odottivat. Japanilaisilla on
Olisiko mahdollista kehittää kumppanuustaloja, jois- tälle sisäisen onnen lajille nimikin, se on ”ikigai”.
sa olisi yhteisiäkin toimia ja tiloja, kohtaamispaikkoja. Mukana voisi olla muita asukkaita, opiskelijoita
100-vuotiaiden ravinto oli monipuolista perinteistä
tai vaikkapa päiväkoti ja yhteistä kerhotoimintaa. Se arkiruokaa. Välimeren värikäs ruokavalio, samoin
voisi mahdollistaa osallistumisen ja vaikuttamisen,
kasvissyöjien monipuolinen, värikäs ja pähkinäinen
se voisi synnyttää kiinnostavia tapahtumia ja samal- ruokavalio ja japanilainen perinteinen maalaisruokala antaa puhtia omaan elämään.
valio merilevineen olivat kaikki tukeneet pitkää ikää
–ja vielä – hyvääkään ruokaa ei pidä syödä kylliksi,
Muistisairaudet ovat uhka. Usein kysyy itseltään,
vatsa pitää jättää hieman vajaaksi. Siinä on hyvä
onko tämä nyt sitä dementiaa? Tavallisimmin se ei itsekasvatuksen haaste, joka palkitsee taitajansa.
ole, jos sitä muistaa kysyä. Muistisairaan kanssa eläessä taas on hyvä muistaa, että muistamattomuuVanhenemisen kokemusasiantuntijoilla olisi ollut
desta toruminen ja pahastuminen vie vain ojasta
vielä monia tarinoita ja sattumuksia vanhenemisesallikkoon. Itselle kannattaa hakea vertaistukea ja
ta. Mutta – kuten syömisenkin kanssa – ei pidä, eikä
tietoja muistiyhdistyksistä. Hyvä uutinen on se, että voikaan ahmia kaikkea tarinaa yhdellä kertaan. Ajan
muistisairaallakin on paljon muistoja ja muistia jäl- kulku, eli varatun ajan loppuminen päätti innokkaan
jellä. Siihen kannatta panostaa ja hyviä muistialueita keskustelun.
etsiä ja muistella.
Teksti: Rainer Grönlund
Elämänkoulu voi olla kova. Jossain elämän vaiheesIkivireät ryhmän toinen ohjaaja ja hallituksen jäsen
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Kuinka kohtaan huonokuuloisen?
Anna-Maija Tolonen Kuuloliitosta oli vapaaehtoisten
ystävien tapaamisessa pitämässä mielenkiintoisen
luennon kuulemisesta, huonokuuloisuudesta ja
kuulluksi tulemisesta. Anna-Maija on itse huonokuuloinen ja käyttänyt kuulolaitetta jo kymmenen vuoden ajan. Näin me kuulijat saimme konkreettisen
esimerkin ja harjoituksen avulla perehtyä miten
kohdata huonokuuloinen.

lanteissa. Myös asiointitilanteet hankaloituvat ja
television äänenvoimakkuus alkaa häiritä muita
huoneessa olevia. Ovikellon tai puhelimen hälytysäänen kuuleminen vaikeutuu.

Kuulotutkimuksiin voi hakeutua terveyskeskuksen
tai yksityisen lääkäriaseman kautta, joista ohjataan
kuulokeskukseen kuulotutkimukseen. Jos kuulontutkimuksessa todetaan kuulokojeen tai apuvälineen
Jokaisella meillä on kokemusta siitä, kun keskustelu- tarve, ne luovutetaan maksutta sairaalan kuulokeskumppani ei kunnolla kuule puhettamme. Yleisenä kuksesta tai kuuloasemalta. Tavoitteena on saaohjeena voidaan pitää rauhallista ja selkeää puvuttaa molempien korvien hyvä kuulo. Kuulokojeita
hetta. Käänny keskustelukumppaniin päin, jotta hän voi hankkia myös yksityisiltä, jolloin ne ovat maksulvoi nähdä suunliikkeesi. On huomioitava myös taus- lisia.
tamelu ja hälinä sekä mahdollinen kaiku, jotka kaikki
vaikeuttavat kuulemista. Ryhmätilanteissa yksi pu- Kynnys kuulokojeen hankintaan on aika korkea, keshuu kerrallaan ja avuksi on myös otettava tarvittaes- kimäärin ihminen on kärsinyt huonokuuloisuudesta
sa kynä ja paperi.
10 vuoden ajan, ennen kuin lopettaa sinnittelyn ja
hyväksyy kuulokojeen. Nykyisin nämä laitteet ovat
Kuulo on yksi tärkeimmistä aisteistamme, kuulon
erittäin huomaamattomia. Kuuntelemista kojeiden
avulla olemme vuorovaikutuksessa muiden kanssa kautta on hyvä harjoitella ensin tutussa ympäristösja solmimme sosiaalisia suhteita. Hyvä kuulo on
sä ja päivittäin. Myös muita apuvälineitä on saatavilmyös turvallisuustekijä, jonka avulla orientoidumme la, jotka helpottavat erilaisten hälytysäänten tai teympäristöön sekä saamme tietoa ympäristön tapah- levision kuuntelussa.
tumista. Huonokuuloinen eristäytyy helposti, koska
jatkuva pinnistely hyvin kuulevien kesken on väSyntymästään kuuroja tai muusta syystä kuuroutusyttävää. Hänet voidaan myös helposti leimata vä- neita voidaan nykyisin auttaa myös sisäkorvaishän tyhmäksi, koska ei aina pysty seuraamaan kes- tutteilla, jotka ovat lähes elinikäisiä ja auttavat kuukustelua tai kuulee väärin ja tulee väärinymmärryk- routunutta lähes normaaliin kuuloaistimukseen.
siä.
KUN KUULIN VÄÄRIN
Elvi Turunen, Tuntosarvi 8/2007:
On aate pyhä ja kallis
Niiden puolesta taistellaan.
Jos voittaa Luojamme
sallis.
Ois oikein se Suomessa.
Pois puute kurjuus haihtuis
Työ tervettä voimaa tois

Milloin on syytä huolestua heikentyneestä kuulosta?
Ikähuonokuuloisuus on hyvin yleistä, kahdella kolmesta yli 75-vuotiaista on jonkinasteista kuulonalenemaa ja joka viidennellä tarve kuulolaiteelle.
Ikähuonokuuloisuus johtuu sisäkorvan ja kuuloher- Ja iloksi itku vaihtuis
Ja kyyneleet kuihtuis
moratojen rappeutumisesta.
pois

On akat pyhänä tallis
Niistä puolet paistetaan
Jos voi ei olis niin kallis
Ois onni sen puolessa
Pois puut metsästä haihtuis
Työt perheessä tehdään
pois
Ja isoksi itse paisuin
Ja kynsiä purra vois.

Kuulon heikkeneminen alkaa vähitellen, aluksi kuulo
heikkenee korkeista äänistä ja korkeat konsonantit Eli näinkin pieleen voi kuuleminen mennä, kun nuo
K T P S H katoavat helposti tai sekoittuvat toisiin
korkeat konsonantit vaihtavat paikkaansa!
konsonantteihin. Vähitellen keskustelukumppanin
sanoista on vaikea saada selvää, erityisesti ryhmätiTeksti: Maarit Rintala, tiedotusryhmä
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Muistin asiaa
Muisti merkitsee meille monenlaisia asioita. Muistin
avulla tiedämme keitä olemme ja voimme tarkastella elettyä elämäämme. Opimme sanoja ja eri kieliä,
muodostamme mielikuvia asioista, osaamme liikkua
paikasta toiseen ja mennä oikeaan paikkaan oikeaan
aikaan. Muisti siis auttaa meitä toimimaan arjessa.
Kiire, väsymys, stressi ja huolet voivat heikentää
muistia. Unohtelu toisinaan on ihan normaalia.
Muistin tutkimuksiin terveyskeskuslääkärin ja muistihoitajan tai -koordinaattorin vastaanotolle kannattaa hakeutua, kun:
• huomaa muistin heikenneen entisestä
• unohtaa toistuvasti muutakin kuin ihmisten nimiä
• itselle tärkeät esineet, esimerkiksi lompakko ja
avaimet, ovat usein hukassa
• unohtaa toistuvasti sovittuja tapaamisia
• autolla ajaessaan joutuu miettimään minne on
menossa
• ei muista, miten on tullut johonkin paikkaan
• uusien asioiden opettelu, esimerkiksi uusien ohjeiden noudattaminen, on selkeästi vaikeutunut.
Joskus muistisairauden syy voi olla parannettavissa.
Tällaisia syitä voivat olla muun muassa psyykkiset
häiriöt, esim. masennus, aineenvaihdunnan sairaudet, esim. kilpirauhasen toimintahäiriö tai puutostilat, esim. B-12 vitamiinin puutos. Muistisairauden
syytä selvitetään muistitestauksin, kyselyin ja haastatteluin, laboratoriokokein ja pään kuvantamistutkimuksella. Muistisairauksien jatkotutkimuksia tekevät neurologit ja geriatrit. Tutkimuksissa selviää,
onko kysymyksessä alkava muistisairaus.
Tavallisin etenevä muistisairaus on Alzheimerin tauti. Toiseksi yleisin on verisuoniperäinen muistisairaus. Harvinaisempia muistisairauksia ovat Lewyn
kappale -sairaus, Parkinsonin taudin muistisairaus ja
otsalohkorappeumat. Lisäksi on olemassa vielä joukko muita näitäkin harvinaisempia muistiin vaikuttavia sairauksia. Lääkehoito on erilaista eri muistisairauksissa. Alzheimerin tautiin käytettäviä lääkkeitä
voidaan käyttää ja hyödyntää soveltuvin osin verenkiertoperäisissä tai Parkinsonin taudin muistisairauksissa ja Lewyn kappale -sairauksissa.
Muistisairauteen sairastuneen ihmisen perussairauksien hyvä hoito on tärkeää. Tarvittaessa lääkäri
voi määrätä lyhytaikaiseen käyttöön lääkkeitä esim.
nukahtamista helpottamaan, mielialaa kohentamaan tai käyttäytymisen muutoksia, kuten esimerkiksi levottomuutta, hillitsemään. Lääkehoidon rin10

nalla lääkkeettömät hoitomuodot ovat tärkeitä. Varsinkin otsalohkorappeumasairauksissa lääkkeettömät hoidot ovat merkittävä osa hoitoa, koska nykyisin käytössä olevista muistisairauslääkkeistä ei näiden sairauksien hoidossa useinkaan ole hyötyä.
Lääkkeettömät hoitomuodot ovat hyödyllisiä kaikkien muistisairauksien kohdalla.

Liikunta parantaa muun muassa unen laatua, vahvistaa luita ja lihaksia, vähentää ummetusta, kohentaa mielialaa ja antaa voimia arkeen. Muistisairaalla
ihmisellä liikunta saattaa vähentää haasteelliseksi
koettua käyttäytymistä, ahdistuneisuutta, poikkeavaa motorista käyttäytymistä, vaeltelua ja kiihtyneisyyttä. Liikkua voi yksin, läheisen kanssa tai ryhmässä. Yksin liikkumista turvaamaan voi hankkia henkilöpaikantimen, jos reittien kulkeminen tutussakin
ympäristössä tulee haasteelliseksi. Tällöin omainen
tai läheinen pystyy näkemään mistä muistisairas
ihminen löytyy, jos häntä ei ala kuulua kotiin.
Musiikki aktivoi aivoja ja vilkastuttaa aivojen verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. Musiikin kuuntelu
edistää tiedonkäsittelyn toimintoja, kuten tarkkaavaisuutta, oppimista ja kommunikaatiotaitoja. Musiikki virkistää, vähentää stressiä, lievittää ahdistuneisuutta, masennusta ja kipua. Musiikin ja laulamisen avulla voidaan kohentaa muistisairaan ihmisen
mielialaa. Oman mielimusiikin voi kirjata vaikkapa
toimintaterapeuttiliiton Elämäni kirjaan tai Muistiliiton Oma kansioon tai Suomen muistiasiantuntijoiden Elämänlaatutestamenttiin.
Entisen harrastusten jatkaminen niin pitkään kuin
mahdollista on hyväksi muistin kannalta. Sosiaalinen
aktiivisuus voi olla ohjattuun ryhmätoimintaan
osallistumista. Toiminnalliset, tavoitteelliset tehtävät saattavat lieventää muistisairaan ihmisen ahdistuneisuutta. Internetistä löytyy monia aivotreenitehtäviä, esimerkkinä Miina Sillanpää säätiön
Muistipuisto (muistipuisto.fi). Kannattaa käydä katsomassa.
Aivotreeniä tehdään myös vertaistukiryhmissä, joihin osallistumista suositellaan heti sairauden alkuvaiheesta lähtien. Muistelu on yksi keino rauhoittaa
muistisairasta ihmistä. Valokuvien katselu yhdessä
on hauskaa. Hoitavan omaisen tai läheisen tukeminen on yksi lääkkeettömistä hoitomuodoista. Tuki
voi olla yksilö- tai ryhmätapaamisia.

Olemme kaikki yksilöitä omine tapoinemme ja tottumuksinemme muistisairauteen sairastuessammekin.
Siksi on hyvä huomioida muistisairaan ihmisen henkilökohtaiset tarpeet ja mieltymykset. Oman asuinalueesi muistihoitajat ja muistikoordinaattorit sekä
Varsinais-Suomen muistiyhdistyksen asiantuntijat
auttavat muistisairasta ihmistä ja heidän läheisiään
muistisairauden kanssa elämisessä. Muistiliiton

(Muistiliitto.fi) internet sivuilta löytyy paljon hyvää
tietoa muistisairauksiin liittyen. Omaishoitajan roolissa tukea saa myös Turun Seudun Omaishoitajat
yhdistyksestä.
Teksti: Tarja Kopu, muistikoordinaatori,
Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallituksen jäsen

Kutsu yhdistyksen jäsenille kevätkokoukseen
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 20.4.2020 kello 16.30 alkaen
Yhdistyksen toimistolla os. Läntinen Pitkäkatu 33, Turku.
Ennen virallista kokousta alkaen kello 16 kahvi.
Mikäli haluat tuoda esille jonkin asian kokouksessa, pyydämme sen kirjallisena 30.3.2020
mennessä osoitteeseen nina.karuneva@vanhustuki.fi tai postitse toimitettuna yhdistyksen
osoitteeseen.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Otathan jäsenkorttisi mukaan!

Turun Seudun Vanhustuki ry:n kevätkokous 2020
Aika: maanantai 20.4.2020 kello 16.30 alkaen
Paikka: Yhdistyksen toimisto, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku
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 2019
6. Yhdistyksen tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen vuodelta 2019
7. Tilintarkastajan ja toiminnan tarkastajan lausunnon kuuleminen
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallitus
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Nuoret miehet ystävinä
Vapaaehtoistyö mielletään usein eläkkeelle siirtyneiden vapaa-ajan täytteeksi. Ruuhkavuodet ja velvollisuudet työelämässä ovat taaksejäänyttä elämää,
mutta jotenkin vielä halutaan olla hyödyksi yhteiskunnalle. Mutta poikkeuksiakin löytyy. Seuraavaksi
esittelyssä kolme reipasta nuortamiestä, jotka ovat
innostuneet ystävätoiminnasta.

Janne on 30-vuotias ja toiminut jo viiden vuoden
ajan tukiystävänä ja ollut näiden vuosien varrella
kahden eri tuettavan seurana. Opiskeluvuosina hänelle tuli erään työprojektin myötä tutuksi vanhusten yksinäisyys Suomessa ja miten suuri ongelma se
oli. Myös hänen omassa tuttavapiirissä oli yksinäisiä
vanhuksia ja tästä kumpusi halu olla auttamassa.

tettavasti vanhemmalla iällä suuri osa niistä on katkennut erinäisistä syistä. Väestön ikääntyessä aihe
on yhä ajankohtaisempi. Puhelinystävyyden kautta
välittyvä ilo voi vaikutuksiltaan olla yllättävänkin
pitkäkestoista. Siihen ei tarvita fyysistä siirtymistä ja
juttelutuokion aikana on mieltä rikastavaa kuulla
pitkän elämänkokemuksen omaavan mielenkiintoisia tarinoita. Ne värittävät myös omaakin ajattelumaailmaa.

Vaikka ikäeroa on, niin Aleksi on huomannut monien aiheiden olevan ajattomia ja universaaleja. Hän
on myös huomannut saavansa toiminnasta hyvää
mieltä ja piristystä sekä tarjonneen opiskelujen lomassa rauhallisen hetken kuunnella toisen ihmisen
ajatuksia. Yhteisön piiriin on jokainen tervetullut
Kirjastossa jaetun esitteen kautta tuli yhdistys ja sen omana itsenään ja mieltä askarruttaviin kysymyksiin
toiminta tutuksi. Aluksi häntä jännitti ja epäilytti
saa apua. Tukiystävätoiminta on monimuotoista ja
riittävätkö omat rahkeet tukiystävyyteen ja miten
puhelinystävyyden lisäksi on myös muita vaihtoehkaikki sujuisi vieraan ihmisen kanssa. Mutta pelot
toja osallistua toimintaa, joten sen voi sovittaa kunosoittautuivat turhiksi, kun hän tulikin hyvin juttuun kin omaan elämäntilanteeseen sopivaksi oli kyseestuettavan kanssa. Yleensä hän on käynyt tuettavan sä sitten opiskelujen tai vaikkapa työelämän oheen
luona kahden viikon välein, jolloin keskustellaan ja liitetty vapaaehtoisena toimiminen. Kaiken kaikkimonesti käydään myös museoissa tai kaupungilla
aan hän suosittelee lämpimästi toimintaan liittymiskahvilla.
tä aivan kenelle tahansa.
Parasta ystävänä toimimisessa on ollut todella hyvän ystävyyden syntyminen ja miten ystävyys on
vain vuosien varrella lujittunut. Janne suosittelee
ehdottomasti tätä toimintaa myös muille nuorille.
Yksinäisyys on monelle vanhukselle jokapäiväinen
ongelma ja tukiystävänä voi olla edes hetkittäin helpottamassa tätä yksinäisyyden tunnetta.
Aleksi on 22-vuotias lääketieteen opiskelija ja hän
on toiminut yhdistyksen puhelinystävänä keväästä
2017 alkaen. Menossa on toinen ystävyyssuhde.
Opintojensa myötä hän tapaa melko usein vanhuksia, joten yhdistyksen toiminnassa mukanaoloon
liittyy samanlaisia piirteitä kuin opintoihin.
Yhdistyksestä hän sai tietää yliopistolla nähdystä
ilmoituksesta, jossa haettiin vapaaehtoisia liittymään mukaan. Vastaanotto yhdistyksessä on ollut
lämmin ja tunnelma sen piirissä on hyvin yhteisöllinen. Erilaisia kiinnostavia tapahtumia järjestetään
säännöllisestä, ja yhdistyksen kuulumiset voi lukea
yhdistyksen julkaisemasta lehdestä. Puhelinystävyyden kautta voi tehdä pienin elein suuren vaikutuksen toisen ihmisen elämään. Jokaisella tulisi olla
mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin, mutta vali-

Tuomas on 25-vuotias yhteiskuntatieteitä opiskeleva nuorimies, joka on ollut yhdistyksessä nelisen
vuotta. Hänellä on menossa toinen ystävyyssuhde
edellisen ystävän menehdyttyä. Hän toimii opiskelujen ohessa myös henkilökohtaisena avustajana.
Yhdistyksestä hän sai tietää yliopiston kautta. Aluksi
häntäkin epäilytti omat kyvyt lähestyä itseään paljon
vanhempaa ja koviakin kokenutta vanhusta. Luottamus syntyy vähitellen ja ystävyyssuhde syvenee. On
ollut mielenkiintoista kuunnella esimerkiksi tarinoita
vanhan ajan Turusta, miltä ennen vanhaan näytti ja
miten käyttäydyttiin. Siinä omakin perspektiivi laajenee ja toisaalta voi myös valaista nykyajan menoa
iäkkäämmälle. Ystävänsä kanssa hän tapaa kahden
viikon välein ja jutustelun ohella yhdessä käydään
myös kävelyllä tai vaikkapa kauppaostoksilla.
Millaisia ohjeita Tuomas sitten voisi antaa yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneelle nuorelle? Aluksi on
hyvä vain keskittyä kuuntelemiseen, yhteys ei välttämättä synny ensi istumalla. Molemminpuolista tunnustelua ja aiheiden valintaa, silloin löytyvät ne hedelmälliset puheenaiheetkin.
12

Tärkeää on huomata, että tällaisesta suhteesta sen
ollessa onnistunut saa kumpikin tyydytystä. Jos
omia isovanhempia ei enää ole elossa, tämä on oiva
tilaisuus tutustua eri-ikäisiin ihmisiin. Tätä voi suositella muillekin nuorille. Nykyisin Tuomas suhtautuu
tuettavaan ystäväänsä yhtenä ystävänään muiden
ystäviensä joukossa. Se on tosiystävyyttä!

Vapaaehtoiseksi ryhtymistä
harkitseva voi osallistua Ystävän peruskurssille.

Teksti: Maarit Rintala
tiedostusryhmä

Tiedot seuraavista kursseista löytyvät sivulta 19.

Tukiystävätoiminta toimii Veikkauksen tuella.

Kurssille osallistuminen ei
velvoita toiminnan aloittamista.

Avoimuus
rohkea kohtaaminen
luottamus
sydämellä kuunteleminen.

Nämä kun sekoitat
avarassa astiassa
saat palkaksi ystävän.
- Anja Porio

Kuntoilukummitoimintaa kotona pärjäämisen tueksi
Olemme huolissamme toimintakyvyiltään heikkojen
vanhusten kotona pärjäämisestä. Heistä, joilla on
vaikeuksia esimerkiksi tuolilta ylösnousussa tai portaissa kävelyssä. Nämä ongelmat johtavat helposti
tilaan, jolloin vanhus jää ”kotinsa vangiksi”. Yhdistyksen Tukiystävätoiminnan avulla ovat monet saaneet helpotusta yksinäisyyteen, mutta tarve toimintakyvyn tukemiseen on vuosi vuodelta kasvanut.

minnan tavoitteena on, että kotona asuva ikäihminen saa itsevarmuutta liikkumiseen, arkiaktiivisuus
ja toimintakyky pysyy yllä tai paranee. Ja näin turvallinen kotona asuminen voi jatkua pidempään. Kohderyhmänä ovat yksin asuvat yli 70-vuotiaat turkulaiset, jotka pärjäävät vielä itsenäisesti tai kevyen
tuen varassa kotona, mutta joiden itsenäistä selviytymistä uhkaavat fyysisen toimintakyvyn ongelmat.

Yhdistys on pienimuotoisesti toteuttanut Kuntoilukummitoimintaa, jonka avulla nämä kotona sinnittelevät vanhukset saavat tukea ja rohkaisua toimintakyvyn harjoittamiseen. Tulokset ovat olleet rohkaisevia: tasapaino on parantunut niin, että vaa’alla
seisominen onnistuu ilman tukea, wc-reissut eivät
jännitä enää niin paljon, kun seisomaan nousu onnistuu nyt jopa ilman tukea—ja onhan maailmaa
parannettu muutenkin siinä jumpan ohessa.

Tämän lehden lähtiessä painoon, on työtekijän rekrytointiprosessi käynnissä. Kuntoilukummitoiminnan
ohjaajan perehdytyksen jälkeen koulutamme vapaaehtoisia kuntoilukummeiksi. Työntekijä ottaa vastaan kummipyynnöt, joita voi tehdä niin vanhus itse,
hänen läheisensä kuin muut vanhuksen kanssa toimivat vanhuksen luvalla.

Kaiken toimintamme tavoitteena on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhenemiNyt STEA ja STM ovat puoltaneet avustushakemus- sen turvaaminen. Kuntoilukummitoiminta on tärkeä
tamme ja toimintaa voidaan alkaa toteuttaa laajem- lisä tavoitteiden saavuttamisessa.
min Veikkauksen tuella. Toiminnassa vanhukselle
tarjoutuu mahdollisuus esim. turvalliseen reisilihasJos kiinnostuit toiminnasta, voit
voiman ja tasapainon harjoitteluun vapaaehtoisen
ottaa jo nyt yhteyttä puh. 045 613
ollessa lähellä. Yksin toimintakyvyn harjoittaminen
8839.
jää helposti esimerkiksi kaatumisen pelon vuoksi.
Teksti: Nina Karuneva
Vapaaehtoiset kuntoilukummit käyvät joka toinen
toiminnanjohtaja
viikko tekemässä harjoitteet vanhuksen kotona. Toi13
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Ristikko, tilattu 26.2.

15

Ratkaisu sivulla 25.

Ihanaa on—pohditaan aistimuksia ja tietoisuustaitoja
Erityisen kauniina hetkenä luonto osaa puhutella.
Kauniista auringonlaskusta takkatuleen, linnunlaulusta myrskytuuleen, metsäpuron solinasta lintujen
lauluun, maisemasta yksittäiseen kasviin ja kukintoon. Tyynestä tai myrskyävästä merestä auringon
heijastusten leikkiin aalloilla, meren pauhuun, lampien, purojen, jokien ja koskien maisemiin.

usein ne tuovat matkassaan muistoja tilanteista ja
tapahtumista. Muistoja voi herätä kaukaakin menneisyydestä.
Entä hajut ja tuoksut. Tässä koirien omasta maailmasta on meillekin suotu oma osamme. Juuri leivotun pullan tuoksusta vaikka minne. Sateen jälkeiseen metsän raikkauteen, kasvien ja niiden kukkien
tuoksuun. Heinäpellon kaadetun heinän ja eväiden
tuoksuun, kahvin aromiin. Mestareita alalla ovat
varmaan hajuvesisuunnittelijat ja viinien maistajat
mutta on meillä maallikoillakin mahdollisuutemme!

Mennääänpä saunaan, miltä tuntuu vihta ja löyly,
entä uinti ja vedessä liikkuminen, lopulta porekylpy.
Astuimme tuntoaistin, ihon ja liikkeiden maailmaan.
Muistatko, miten riemuissaan pieni lapsi on opittuaan juuri kävelemään ja ottamaan muutaman juoksuaskeleen. Mikä liikunnan ilo ja riemu! Tämän
Tavallisesti ennätämme harvoin huomata nykyhet- muistaen voit keskittyä vaikka metsäpolun joustakeä. Teemme arjen askareita ja pohdimme samassa vaan pohjaan ja oman etenemisesi tuntumaan,
muita asioita, luemme, katsomme televisiota tai
sitten vetää kasvien raikastamaa ilmaa keuhkoihin ja
kuuntelemme musiikkia. Osaamme myös syödä leh- huomata vielä metsän tuoksut. Entä linnut, miten
teä lukien, keskustellen tai vain jotain miettien.
ne laulavat?
Teemme monia asioita samalla kertaa koska olemme oppineet tekemään tavallisia rutiineja automaa- Aistimusten ja hetkessä elämisen taitoa on kutsuttu
tilla. Näin aivot voivat askarrella muissa asioissa.
myös mindfullnessiksi tai tietoisuustaidoiksi. HarvarTämä on tietysti hyvää ja kätevää, mutta se irrottaa din yliopiston psykologian professori Ellen Langer
meidät tämän hetken kokemisesta. Tämä on hyvä
keksi tutkia tätä arjen lähes automaattista toimintoa
huomata ja yrittää joskus pysähtyä. Jos tämän het- ja sen vastakohtaa, tietoisena nykyhetkessä elämiken tavoittaminen ei heti onnistu, sitä voi harjoitel- sestä. Mitä enemmän nykyhetkessä oppii olemaan
la. Taito tässä hetkessä elämiseen antaa paljon. Kun ja havainnoimaan, sitä enemmän näkee. Näkee
hetkessä elää avoimin mielin, se auttaa tajuamaan
mahdollisuudet, jotka muilta jäävät huomaamatta.
uusia mahdollisuuksia, näkökulmia ja tulkintoja.
Tai näkee vaaran tilanteessa, joka ei muille vielä sano mitään. Aistitkin paranevat. Voi jopa oppia selvemmin kuuntelemaan, mitä toinen todella sanoo.
Ellen Langer lupaa vielä tutkimustensa perusteella
tietoisuustaitojen oppijalle hyvää terveyttä, lisää
elinvoimaa, ehkäpä onnellisuuttakin. Pysähtyminen
aistimusten ääreen siis kannattaa. Mitä enemmän
tässä hetkessä elämisessä onnistuu, sitä monipuolisemmaksi ja kokemuksista rikkaammaksi elämä tulee.
Lounasta syödessämme voimme antaa itsellemme
hetken maistelemiseen, miltä ruoka maistuu. Itsensä voi tuoda hetkeen ja huomata miten hyvää ruoka
Teksti:
onkaan. Tällä tavoin herkullista ateria ei tule syötyä
Rainer Grönlund,
huomiotta. Miten tämä onkaan näin maukasta?
hallituksen jäsen
Maistelu tuo tähän hetkeen ja sen kokemiseen.
Kuvat: Nina Karuneva
Kotikokki tai kotileipuri osaa luoda monenlaisia herkullisia makuja ja tuoksuja. Muistamme niitä monia,
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Ulkoiluystävyydestä tukiystävyyteen
Tukiystävätoiminnassa on välitetty ympäri vuoden
toimivien tuki- ja puhelinystävien lisäksi kesäajan
ulkoiluystäviä jo neljänä kesänä. Ulkoiluystävä käy
ulkoilemassa yli 70-vuotiaan yksinäisen ja Turun
seudulla yksin asuvan kanssa joka toinen viikko kesäkuusta elokuun loppuun. Viime kesänä ulkoiluystävyys yhdisti kaksi kovin saman henkistä ihmistä Terhikin ja Eijan.

Tukiystävätoiminnassa vapaaehtoinen ystävä ja tuettava yhdistetään pitkälti sen perusteella, millaisia
toiveita ja odotuksia heillä molemmilla on toiminnalta. Lisäksi usein pyritään siihen, että heillä olisi
esimerkiksi jokin yhteinen kiinnostuksen kohde tai
harrastus, josta keksisi helposti juteltavaa. Tärkeää
on myös se, että vapaaehtoisella on kohtuullinen
matka tuettavan luokse.

Kun Terhikki ja Eija tapasivat toisensa ensimmäistä
kertaa kesäkuun alussa Terhikin luona, ohjaaja oli
mukana tapaamisessa. Tällöin tutustuttiin, käytiin
läpi ulkoiluystävätoimintaan liittyviä käytäntöjä sekä
sovittiin heille ensimmäinen kahdenkeskinen tapaaminen. Terhikki ja Eija ovat tulleet alusta asti hyvin
toimeen. He ovat kovin saman henkisiä ihmisiä ja
esimerkiksi kiinnostus kulttuuriin ja luontoon yhdistävät heitä. Molemmat ovat eläinten ystäviä ja heitä
yhdistää myös kokemus koirien kasvatuksesta. Yhteinen kesä sisälsi Terhikin kodin lähiympäristössä
ulkoilua sekä retkiä esimerkiksi Ruissalon eri kohteiTerhikki näki ulkoiluystävätoiminnan esitteen kotin- siin ja Vepsään. Keskustelu kahvin äärellä kuului
sa lähellä olevassa palvelutalossa ja päätti ottaa yh- myös jokaiseen tapaamiseen.
teyttä. Hän kaipasi kesäksi ulkoiluseuraa, sillä ulkoilu
on ollut hänelle aina tärkeää mutta yksin ei ole oi- Terhikin ja Eijan kohdalla ystävätoiminnan jatkamikein tullut lähdettyä ulkoilemaan. Terhikki on itse nen kesän jälkeen oli itsestään selvää: ”Se meni auaikoinaan toiminut ystävätoiminnassa vapaaehtoi- tomaattisesti. Ei ollut muuta ajatustakaan kuin se,
sen roolissa, joten tällainen toiminta oli tuttua. Yh- että tästä kyllä jatketaan.” Eija sanoo Terhikin kansteydenoton jälkeen tukiystävätoiminnan ohjaaja tuli sa ulkoilun opettaneen hänelle luonnosta nauttimiskotikäynnille kertomaan ulkoiluystävätoiminnasta ta ja siellä ympärilleen katsomista. Terhikki näkee
enemmän. Lisäksi käynnillä käytiin läpi tarkemmin usein kaikkea kaunista ja kivaa luonnossa ja tunnisTerhikin tilannetta ja tarpeita sekä mm. toiveita ul- taa esimerkiksi paljon erilaisia kukkia. He molemmat
koiluystävästä. Tämän kotikäynnin jälkeen Terhikille kuvailevat toisiaan iloisiksi ja positiivisiksi ihmisiksi.
alettiin etsiä sopivaa ulkoiluystävää.
Syksyn aikana kaksikko on ehtinyt mm. tutustumaan
uuteen Wiklundin Waloon ja sieltä avautuviin näköEija lähti mukaan Turun Sanomissa viime toukokuus- aloihin sekä käymään vaateostoksilla yhdessä. Ulkoisa olleen lehtijutun myötä. Hän oli jo edellisenä syk- lemaan he ovat päättäneet pyrkiä ympäri vuoden,
synä etsinyt sopivaa vapaaehtoistoimintaa, mutta mikäli kelit sallivat. Vierailu Katariinanlaaksoon jäi
mikään ei ollut tuntunut itselle sopivalta. Lehtijutus- kokonaan toteutumatta viime kesänä ja sinne he
ta hänelle tuli heti olo, että ulkoiluystävänä toimimi- ovat ajatelleet suunnata jollakin tapaamiskerralla.
nen on hänen juttunsa. Eija koki ikäväksi sen, että Huonolla kelillä he voivat lähteä esimerkiksi johonihmiset joutuvat olemaan sisällä eivätkä pääse halu- kin kauppakeskukseen tai biologiseen museoon,
tessaan kauniilla ilmalla ulos. Hän kävi kolmen tun- joka heitä molempia kiinnostaa. Myös keskustelu
nin Ystävän peruskurssin, jossa tutustuttiin yhdistyk- kahvikupin ääressä Terhikin luona on mukavaa yhsen toimintaan, Tukiystävätoimintaan sekä yleisesti dessäoloa. Terhikin toteamus ”ystävän olen Eijasta
vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin. Kurssin jälkeen löytänyt” haastattelun lopuksi kertoo sen, että TuEijalta kysyttiin mm. toiveita tuettavasta sekä hänen kiystävätoiminnassa on onnistuttu tekemään juuri
kanssaan tehtiin sopimus ulkoiluystävänä toimimi- se, mitä pitääkin – löytämään toisilleen sopivat ystäsesta. Tämän jälkeen hänelle alettiin etsiä sopivaa vät.
tuettavaa.
Teksti ja kuva: Sonja Vainikka
Tukiystävätoiminnan ohjaaja
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Pääsiäinen – mitä, missä, milloin.......?
Pääsiäistä (hebreaksi pessach, tarkoittaen ”kulki
ohi” Kuoleman enkelin kuljettua juutalaisten kotien
ohi säästäen esikoiset) vietettiin alun perin muistellen juutalaisen kansan pääsyä pois Egyptin orjuudesta. Mooses oli saanut Jumalalta tehtävän suostutella
faarao sallimaan lähtö ja johtaa joukko erämaan
halki takaisin isiensä maahan 430 vuoden poissaolon jälkeen. Tehtävä ei missään vaiheessa ollut itsestään selvä ja helppo. Mooses itsekin sai vain kaukaa nähdä luvatun maan 40 vuoden patikoinnin jälkeen toisten jatkaessa matkaa. Ja tämä ns. exodus
tapahtui yli 3300 vuotta sitten.

Kristinuskon leviäminen vähitellen muuttikin pääsiäisen viettotavat keskittymään Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemiseen. Pääsiäistä on ilmeisesti
vietetty jo vuoden 100 jKr tienoilla ja Nikosian kirkollliskokouksessa v. 325 päätettiin pääsiäistä vietettävän samana sunnuntaina läpi koko kristikunnan.

Juutalaisessa, kuun kiertoon perustuvassa kalenterissa kuukausi alkaa uudenkuun vaiheessa. Pessach
on nissan-kuun 15. päivä osuen aina keväiseen täysikuuvaiheeseen. Tänä vuonna se on 9.-16.4. Kristitty
Pessach'ina perheet ja ystävät kokoontuvat, yhdessä pääsiäinen taas on ensimmäinen sunnuntai kevätistutaan seremonialliselle seder-aterialle. Pöydän
päiväntasauksen (20.3) jälkeisen ensimmäisen täysiympärillä istutaan tuntikausia samalla käyden läpi
kuun (tänä vuonna keskiviikkona 8.4.) jälkeen eli
Hagada-kirjaa, joka kertoo exoduksen vaiheet
sunnuntaina 12.4. Aika hyvin, pääsiäissunnuntai on
edistäen ateriaa vaiheittain, ruokalaji ja viinilasi ker- keskellä pessach-viikkoa.
rallaan. Mukana on lauluja, kysymyksiä lapsille, kätketyn matza-leivänpalan etsimistä palkintoineen – Viettäkäämme tänä vuonna Pääsiäistä, oikein isolla
riemullinen ja elämyksellinen tapahtuma. MatzaP:llä, onnellista, ajatusrikasta ja hyvää, muisteltaleipä on happamatonta, kohottamatonta, nopeasti vaksi vielä vuosien kuluttuakin tahtoo
leivottua leipää muistuttamassa äkkilähdöstä Egyptistä. Kaikki muut viljatuotteet ovat sopimattomia
Päivi Eskola, Hallituksen jäsen
pessach'ina.
Näin Jeesuskin viimeisenä pääsiäisenään istui yhdessä lähimpiensä ja opetuslastensa kanssa, mursi leivän, jakoi viinin ja aterioi kunnioittaen juutalaisia
perimätapoja. Samalla hän kuitenkin antoi pääsiäisaikaan muuta ajateltavaa kuin exodus leipää ja viiniä
nautittaessa: ”….tehkää se minun muistokseni.” Toisin sanoen hän asetti ehtoollisen tuleville sukupolville.

Pääsiäinen - runo
Kun tulee pääsiäinen,
niin silloin alkaa kevät.
Pienet kissat keltaisina
pajuun kiipeilevät.

Pulma

Muutakin on kummaa:
kukko helttapäinen
munii munat koreat,
kun tulee pääsiäinen.
- Aale Tynni -

Sinulla täytyy valita kolmesta huoneesta:
Ykköshuoneessa on roihuava tulipalo.
Kakkoshuoneessa on murhaajia ladattuine aseineen.
Kolmannessa on leijonia, jotka eivät ole syöneet vuosiin.
Mikä huone on turvallisin?
Pulman ratkaisu sivulla 25.
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Vapaaehtoisille
Toimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön ja noudatamme toiminnassamme
vapaaehtoistoiminnan periaatteita. Vapaaehtoinen sitoutuu toimimaan haluamassaan
tehtävässä palkattomasti, tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.

Haluatko kuulla yhdistyksestä enemmän?
Osallistu Infoon. Kevään INFOt toimistolla tiistaina 28.4. ja 26.5. kello 13-14.
Lisätietoja myös toimistolta puh. 044 536 7741 ja nettisivuiltamme vanhustuki.fi.

Haluatko toimia vapaaehtoistehtävässä muiden kanssa?

Tehtäviä tarjolla

Jotta isoimmat tilaisuutemme sujuisivat luonnikkaasti, toimii niissä monia vapaaehtoisia eri tehtävissä. Vapaaehtoisena voit olla esimerkiksi
 saattamassa apua tarvitsevia pöydän ääreen
 vastaanottamassa retki-ilmoittautumisia
 kahvinkeittäjänä ja -myyjänä.
Tätä ryhmää kutsumme SYKEryhmäksi.

Tapahtumat ovat pääsääntöisesti Ruusukorttelin
hyvinvointikeskuksessa.
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi tai kysy lisätietoja
yhdistystyöntekijä Nina Tila

puh. 044 536 7741 tai

yhdistys@vanhustuki.fi.

Ryhdy ystäväksi yksinäiselle yli 70-vuotiaalle
Pääset mukaan osallistumalla kurssillemme.
Voit toimia tuki-, puhelin– tai kesän ulkoiluystävänä. Kurssille osallistuminen ei velvoita sinua
aloittamaan toimintaa.
Ilmoittaudu https://www.vanhustuki.fi/
toiminta/vapaaehtoistoiminta/

Kevään kurssit toimistollamme:
18.3.
klo 16.30-19.30
15.4.
klo 13-16
13.5.
klo 16.30-19.30
Jos kurssipäivät eivät sovi sinulle, ota yhteyttä puh. 045 613
8839.

Vaikuta ja toimi yhdistyksen työryhmässä
Ohjelmatyöryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen ohjelmalliset virkistystilaisuudet sekä
retket ja teatterimatkat. Tämä sopii sinulle, jos
olet tilaisuuksien organisoija.

Tiedotusryhmä paitsi suunnittelee tämän lehden, myös kirjoittaa ja ottaa kuvia lehteä varten.
Jos esim. tykkäät kirjoittaa tiivistelmiä luennoiltamme tai haastatteluista, tule mukaan!

Työryhmissä toimivan tulee olla yhdistyksen jäsen. Lisätietoja toiminnanjohtajalta.

Yhdistyksen
vapaaehtoisille

KUTSU YHDISTYKSEN VAPAAEHTOISILLE
Lähde virkistäytymään kanssamme Ruissalon kylpylään tiistaina 9.6.2020.
Aloitetaan buffet ruokailulla kello 12:00 ja
jatketaan päivää yhteisellä ohjelmalla kello 15:00 asti.

Varaa paikkasi 15.5. mennessä toimistolta (puh.044 536 7741). Paikkasi on varmistettu,
kun 10 € osallistumismaksu on maksettu 20.5. mennessä Turun Seudun Vanhustuki ry:n

Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi osallistujan nimi ja
Ruissalo. Maksun voi myös suorittaa toimistolla joko käteisellä tai kortilla.
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Tapahtumiamme: kaikille avoimet luennot ja tietoiskut
Tilaisuudet ovat kaikille asiasta kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia (ei ilmoittautumista).
Olohuoneen tietoiskuissa keskustellaan alustusaiheesta kahvikupin äärellä yhdistyksen toimistolla
(vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi).
Virkeä vanhuus -luennoille kirjaston Studioon (Linnankatu 2) mahtuu 90 ensin paikalle saapunutta.

Ti 17.3. kello 12-13.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento
Kipu ja sen kanssa elämään oppiminen. Geriatrian
vastuulääkäri Sanna Maula Pihlajalinnasta luennoi.

set laivoilta.
Ma 4.5. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Ikäihmisten ihonhoito alustus kosmetologi Kauneuskeskus Belleza, Naantalin kylpylä.

Ma 23.3. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Hyvinvointivalmennus Studio
One tulee puhumaan +70vuotiaiden personal trainerja ravintovalmennuspalveluista ja niiden hyödyistä.

Ma 18.5. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku. Tapio Heiskanen Liikenneturvasta tulee kertomaan
1.6. voimaantulevista uusista liikennesäännöistä ja
liikennemerkeistä.

Ma 6.4. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Kuulon
heikkenemisestä ja kuulotutkimuksesta tulee kertomaan kuulontutkija Päivi Matti Kuulemisen Erikoisliikkeestä.

Ti 19.5. kello 12-13.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento
Toimiva muisti - mitä itse voin tehdä? Ylilääkäri,
geriatri Minna Löppönen kertoo, mitä jokainen voi
tehdä, jotta muisti toimii ja säilyy vaikka ikää kertyy.

Ti 14.4. kello 12-13.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento
Oma jaksaminen sairaan läheisen elämässä.
Miten omainen pystyy vaikuttamaan omaan jaksamiseen? Aiheesta luennoi omaistyöntekijä ja lähihoitaja Jill Söderdahl, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry, Turku

Ma 1.6. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Apuvälineitä arkeen, asiantuntija Respectalta kertoo
apuvälineistä (myös pienapuvälineitä).

Ma 20.4. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku Katri
Paavilainen Viking Linelta tulee kertomaan kuulumi-

Vinkkejä yhteistyökumppaneiden luennoista
Turun Hyvinvointitoimiala, Ikäneuvola
ke 25.3. klo 13-16 Turun virastotalo. Luennoitsijana
mm. ylilääkäri Jan Sundell. Lisäksi Sotejärjestöt
esittelevät toimintaansa aulassa.

Kipuhoitaja Päivi Kuusisto: Oman kivun arviointi ja
hallinta – Mitä suu ei sano, sen keho kantaa.

Tyks tutkii ja hoitaa yleisöluentosarja, TYKS Tsairaala Johan Haartman ja Risto Lahesmaa –salit.
23.4. kello 18-20 Kypsän naisen terveys.
Turun Seudun Nivelyhdistys ry
Ke 22.4. klo 17, Ruusukortteli, Puistokatu 11. LT,
käsikirurgi Hanna-Stiina Taskinen: Sormien nivelrikon hoito. Toimintaterapeutti Heidi Löytynen: Sormien nivelrikon hoito toimintaterapian keinoin,
To 7.5. klo 17, Johan Haartman -sali, TYKS T-sairaala.

TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10
Ke 8.4. klo 12, Polven liikeharjoitteet.
Ti 28.4. klo 12, Keppijumppa ikääntyneille.
To 7.5. klo 12, Kulumapolven polvituet.
Ti 26.5. klo 11:30, Turun kaupungin liikunnan palveluohjaus
Ti 26.5. klo 12, Liikuntaa luustolle.
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puistokatu 11
ma 4.5. klo 10-10:45 Arjen digitietoiskut: Sähköpostitilin luominen ja sähköpostin lähettäminen/
vastaanottaminen.
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Tapahtumiamme: kaikille avoimet tilaisuudet
Ke 18.3. kello 10-11.30
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33
Ke 18.3. kello 16.30-19.30
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33

IKÄIHMISET ERI KULTTUUREISSA Tule kuulemaan milloin eri maissa jäädään eläkkeelle, miten iäkkäänä asutaan, kuka auttaa, jos tarvitsee apua tai
mistä saa apuvälineitä. Voit myös kysyä ikäihmisen elämästä.
YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen ystäväksi haluaville. Kurssille osallistuminen ei velvoita aloittamaan toimintaa. Ilmoittaudu / lisätietoja p. 045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi.

Pe 20.3. kello 17.30-19.30
Kohtaamispaikka Tärsky /
Vanhustuen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33
Su 22.3. kello 15-16.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11

KARAOKEILTA Tule viettämään mukava ilta ja laulamaan perinteisiä karaokekappaleita tai vain kuuntelemaan. Karaoke Tärskyn puolella ja kahvit
Vanhustuessa. Yhteistyössä Turun kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa.

To 26.3. kello 14-15
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33

HYVÄN TUULEN KONSERTTI Musiikista vastaa Turun Rautatiehanuristit
solisteineen. Konsertin juontaa Katri Lahtivuori. Lippu 10 € jäseniltä ja 15 €
ei-jäseniltä (sisältää väliaikakahvin). Lippuja myynnissä yhdistyksen tilaisuuksissa ja toimistolla. Tapahtumassa myynnissä arpoja sekä yhdistyksen
käsityökerhon tuotteita. Yhdistyksen varainkeruutilaisuus.
TFO:n konsertti. Turun filharmoninen orkesteriesiintyy valkokankaalla
(kesto 40 min). Paikalla on myös yksi muusikko. Konsertin jälkeen Omakirjaston esittely. Yhteistyössä Turun kaupunginkirjaston ja TFO:n kanssa.

Pe 27.3. kello 14.30-16
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33
Teatterimatka Raumalle
La 28.3.

Hyvä yhdistyksen jäsen tai vapaaehtoinen, Tervetuloa tutustumaan uusiin
tiloihimme! Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu ma 23.3. mennessä puh. 044 536
7741. Tule samalla tapaamaan hallituksen jäseniä ja työntekijöitä.
Myydään 3H + K, hurmaava ja koskettava tragikomedia. Kysy mahdolli-

Ti 31.3. kello 13-15
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33
Ti 7.4. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11

PÄÄSIÄISMYYJÄISET Poikkea sinulle sopivana aikana kahville ja ihastelemaan käsityökerhon tekemiä tuotteita. Voit myös tehdä edullisia ostoksia.
PS. Kansikuvassa käsityökerhon tekemiä ovistopparipöllöjä.
VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ ”Kevättä ilmassa” Tilaisuudessa mukana Musikantit Toivolan toimintakeskuksesta, Irmeli runoineen, tuolijumppaa Annelin vetämänä, trubaduuri Kari Kannus kitaroineen laulaa ja laulattaa.
Tilaisuuden juontaa Ritva Ilmanen. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi kello 14
(2€), ohjelma 14.15. Yhteistyössä Ruusukorttelin kanssa.
YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen ystäväksi haluaville. Kurssille osallistuminen ei velvoita aloittamaan toimintaa. Ilmoittaudu / lisätietoja p. 045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi.

Ke 15.4. kello 13-16
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33

sia peruutuspaikkoja toimistolta puh. 044 536 7741.

Pe 17.4. kello 17.30-19.30
Kohtaamispaikka Tärsky /
yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33
Ma 20.4. kello 16.30
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33

KARAOKEILTA Tule laulamaan yhdessä Tärskyläisten kanssa. Illan teemana
pääsiäisen laulut. Karaoke Tärskyn puolella ja kahvit Vanhustuessa. Yhteistyössä Turun kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa.

Ke 22.4. kello 12-16.15
Liikuntapalvelukeskus
Blomberginaukio 4
1.krs Karikko
Ti 28.4. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33

ULKOILUYSTÄVÄKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat
kiinnostuneita iäkkään ulkoilusta, liikunnasta ja vapaaehtoistoiminnasta tai
haluaisivat ulkoilla yhdessä iäkkään kanssa. Osallistuminen ei sitouta toimintaan. Yhteistyössä Turun kaupungin liikuntapalvelujen kanssa.
INFO Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään yhdistyksen toiminnasta. Mitä
yhdistys tekee, kuka siellä toimii, entä mitä yhdistys juuri sinulle voisi tarjota?

KEVÄTKOKOUS YHDISTYKSEN JÄSENILLE Kokouksessa käydään läpi ja hyväksytään viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Kahvit kello 16
alkaen.
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Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tapahtumiamme: kaikille avoimet tilaisuudet
Keskiviikkona 29.4. toimisto on poikkeuksellisesti suljettu.

Ti 5.5. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11

Ke 13.5. kello 16.30-19.30
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33

VANHUSTUEN ILTAPÄIVÄ ”Äitienpäivän merkeissä” Ohjelmassa Ulla Oksasen runo Äidille, Tapio Eloluodonlaulua, Aijun ja Ritvan kuvaelma, Raija
Lehmussaaren Balettikoulun oppilaiden esiintyminen, Pertti Keihäs säestäjineen laulaa ja laulattaa. Tilaisuuden juontaa Ritva Ilmanen. Kahvi kello
14 (2 €), ohjelma 14.15 alkaen. Yhteistyössä Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen kanssa.
YSTÄVÄN PERUSKURSSI Maksuton koulutus (3h) vanhuksen ystäväksi haluaville. Kurssille osallistuminen ei velvoita aloittamaan toimintaa. Ilmoittaudu / lisätietoja p. 045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi.

Ti 26.5. kello 13-14
Yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33

INFO Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään yhdistyksen toiminnasta. Mitä
yhdistys tekee, kuka siellä toimii, entä mitä yhdistys juuri sinulle voisi tarjota?

Pe 29.5.. kello 17.30-19.30
Kohtaamispaikka Tärsky /
yhdistyksen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33

KARAOKEILTA Tule laulamaan yhdessä Tärskyläisten kanssa. Illan teemana kesähitit. Karaoke Tärskyn puolella ja kahvit Vanhustuessa. Yhteistyössä
Turun kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa.

Ti 2.6. kello 14-15.30
Ruusukortteli
Puistokatu 11

KOULULAULUT Lauletaan ensin yhdessä, juodaan sitten kahvit (2 €) ja
tutustutaan eri yhdistysten ja hyvinvointikeskusten kesän ryhmätoimintaan. Lopuksi, alkaen kello 15, kuullaan Vanhustyön asiantuntija Tuula Nikkilän luento "Virkeyttä elämään ryhmästä", jossa hän kertoo ryhmätoiminnan merkityksestä ja vaikutuksista ikäihmisten koettuun elämänlaatuun.

To 11.6.

RETKI Alppiruusupuistoon ja Kiisan-Pirtille. Katso tarkemmat tiedot sivulta
24.
KESÄTEATTERIMATKA Somerolle, näytös ”Herra Satumaa ja laulava taksikuski”. Katso tarkemmat tiedot sivulta 24.

Su 26.7.

Kesän koko ohjelma toukokuun lehdessä.
Helmikuussa lahjoitimme käsityökerhon kutomia
junasukkia Tyksin vastasyntyneiden teho-osastolle.
Osastonhoitaja Elina Hiltunen vastaanotti
lahjoituksen hyvillä mielin.
Ensimmäiset sukat menivät pikkuiselle tytölle.
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Tapahtumiamme: kaikille avoin ryhmätoiminta
Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa (ei velvoita
jäsenyyteen). Voit tulla mukaan silloin, kun sinulle
sopii. Näihin ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua.
Yhdistyksen toimistolle on esteetön pääsy.
Toimistolle pääset mm. palvelulinja 3:lla.
Tilaisuuksissa yhdistyksen toimistolla on kahvitarjoilu (vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi).
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
BINGO
Parillisten viikkojen maanantaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla Marjan tai Helenan johdolla.
Bingo on maksuton eikä sitä tarvitse osata etukäteen. Lähde sinäkin kokeilemaan onneasi!
IKIVIREÄT
Parillisten viikkojen torstaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla, kevään viimeinen kerta 14.5.. Hyvätuulista ajatustenvaihtoa kahvikupillisen ääressä Rainerin ja Heikin seurassa.

KÄSITYÖKERHO
Parittomien viikkojen keskiviikkoisin kello 13-15. Tule porisemaan, ompelemaan, kutomaan ja askartelemaan yhdistyksen materiaaleista yhdistyksen hyväksi ja lahjoituksiin.
LEFFATIISTAI
Toimisto muuttuu ohjelmanäyttämöksi tiistaina 24.3., 21.4. ja 12.5. kello 13-14.30. Katsotaan yhdessä
esimerkiksi henkilökuvia, luonto-ohjelmia ja historiakatsauksia Marin kanssa.
PELIKERHO
Joka perjantai kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla. Pelataan lautapelejä tai korttia. Keväällä sään salliessa siirrytään Asemapuistoon pelaamaan mölkkyä Annen kanssa.

SIPPE –tapaamiset Yhteistyössä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n kanssa
torstaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla. Alustus ja keskustelua seuraavin teemoin:

9.4. Ruokamuisteluita Arjan johdolla

23.4. Uppoudutaan kirjallisuus teemaan Marjatan kanssa.
TUOLIJUMPPA
Maanantaisin kello 9.30-10.15 Ruusukorttelin juhlasalissa, kevään viimeinen jumppa 25.5. Tule jumppaamaan oman kuntosi mukaan hyvätuuliseen porukkaan. Ohjaajana toimii Anneli.
YHTEISLAULUT
Kerran kuukaudessa tiistaina 28.4. ja 26.5. kello 14-15 yhdistyksen toimistolla . Tule laulamaan yhdessä
Marjan ja Marin kanssa. Kaikki äänet mahtuvat mukaan.

Ilmoitamme toukokuun lehdessä kesän ryhmätoiminnasta.
Tule kuulemaan myös yhteistyökumppaneiden kesätoiminnasta
Ruusukortteliin ti 2.6. koululaulut –tilaisuuden yhteydessä.
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Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tapahtumiamme: kaikille avoimet retket ja
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Retki Alppiruusupuistoon ja Kiisan-Pirtille
Torstaina 11.6.2020
Linja-auto ottaa matkaajat kyytiin 10:45 Lehmusvalkamasta, kello 11:00 Ruusukorttelin sisäpihalta ja
11:15 linja-autoaseman tilausajopysäkiltä. Osallistujan tulee päästä itsenäisesti bussiin.

Matkaamme suoraan Raisioon, missä oppaan johdolla tutustumme Alppiruusupuistoon. 1400 alppiruusun
lisäksi puistossa kasvaa luontaisesti suopursua, kurjenjalkaa, metsäalvejuurta, sananjalkoja ja maariankämmekkää sekä kirjosorsimoa, tupasvillaa, erilaisia kurjenmiekkoja, imarteita, loikkoja, hiirenportaita ja
kangaskortetta. Metsään on myös istutettu erilaisia hemlokkeja, tuijia ja sypressejä, japaninkelasköynnöstä, erilaisia muraatteja, kärhöjä ja hortensioita, jne. Nähtävää siis riittää!
Tunnin kierroksen jälkeen jatkamme Kiisan-Pirtille, missä nautimme runsaan ja herkullisen noutopöydän
antimista. Kohti linja-autoasemaa, Ruusukorttelia ja Lehmusvalkamaa lähdemme kello 14 aikaan.
Matkan hinta on 20 € jäseniltä ja 25 € ei-jäseniltä. Hintaan sisältyy opastettu kierros Alppiruusupuistossa,
noutopöytäruokailu ja bussikuljetus,
Varaa ensin paikka soittamalla toimistolle 044 536 7741, käymällä toimistolla tai tilaisuuksissamme.
Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 25.5. mennessä Turun Seudun Vanhustuki ry:n Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi matkalle lähtijän nimi ja retki. Matkan voi maksaa
käteisellä tilaisuuksissa ja toimistolla myös kortilla.
Matkaisäntänä toimii Seppo Grönlund ja emäntänä Katri Lahtivuori.

Matka Someron kesäteatteriin sunnuntaina 26.7.2020
Näytöksen nimi on Herra Satumaa ja laulava taksikuski.
Kyseessä on musiikkinäytelmä Suomen kansan rakastamasta tangomestari Unto Monosesta. Tuttuja lienevät tämän somerolaissäveltäjän tango Satumaa, Tähdet meren yllä, Syvä kuin meri ja Illan varjon himmeään. Tangojen lisäksi kuulemme Monoselta kevyempien askellajien iskelmiä.
Matkaan lähdetään Ruusukorttelin sisäpihalta 12:15, Linja-autoaseman tilausajopysäkiltä 12:30, Lehmusvalkamasta 12:45. Osallistujan tulee päästä itsenäisesti bussiin.
Näytösaika on kello 14-16:30, sisältää väliajan. Esakallion kesäteatteri on katettu ja säistä riippuen katsomo saadaan joko lämmitettyä tai jäähdytettyä. Matka jatkuu heti näytöksen päätyttyä kohti Piihovin
ABC:ta, missä on mahdollisuus omakustanteisesti ruokailla. Kohti Turkua lähdemme 17:45.
Matkan hinta on 34 € jäseniltä ja 39 € ei-jäseniltä. Hintaan sisältyy matka ja teatterilippu.
Varaa ensin paikka soittamalla toimistolle 044 536 7741, käymällä toimistolla tai tilaisuuksissamme.
Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on maksettu 20.4. mennessä Turun Seudun Vanhustuki ry:n

Liedon SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25. Kirjoita viestiksi matkalle lähtijän nimi ja teatteri. Matkan voi maksaa käteisellä tilaisuuksissa ja toimistolla myös kortilla.
Matkaisäntänä toimii Seppo Grönlund ja emäntänä Katri Lahtivuori.
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Ristikon
ratkaisu

Yhdistyksen hallitus 2020
Puheenjohtaja: Maarit Kulmala
Jäsenet: Päivi Eskola, Tarja Kopu, Raili Koski,
Leena Salonen, Seija Tamminen, Marja Tuohimaa
Varajäsenet: Rainer Grönlund ja Seppo
Grönlund.

Yhdistyksen työryhmät
Ryhmissä toimii yhdistyksen jäseniä sekä
yhdistyksen työntekijä.

Edunvalvontaryhmä
Maarit Kulmala, Sini Eloranta, Pirjo Hakala,
Leila Häkkinen, Arja Järvinen, Veikko Karskela, Tarja Kopu, Maaria Lilja, Pirjo Rinne ja
Laura Viikari sekä työntekijä Daniel Telén.

Ohjelmatyöryhmä
Seppo Grönlund, Ritva Ilmanen, Katri Lahtivuori ja Seija Loponen sekä työntekijä Nina
Tila.

Tiedotusryhmä
Terttu Raitanen, Maarit Rintala ja Johanna
Rasi sekä työntekijä Nina Karuneva.

Tukiystävätoiminnan johtoryhmä
Mirja Kautonen, Liisa Saarinen ja Rainer
Grönlund sekä työntekijä Laura Väihkönen.

Pulman ratkaisu

Osallistu palapelihaasteeseen
Toimiston aulassa odottaa palapeli
kokoajaan—tehdään se yhdessä.
Poikkea siis Sinäkin laittamaan paloja
paikalleen!

Kolmas huone on turvallisin – jos leijonat
ovat olleet vuosia syömättä, ne ovat jo kuolleet.

Työntekijöiden yhteystiedot
Vastaava yhdistystyöntekijä
Nina Tila
yhdistys@vanhustuki.fi
Yhdistystyöntekijät
Mari Reinikainen
Daniel Telén
info@vanhustuki.fi
Puh 044 536 7741

Tukiystävätoiminnan ohjaaja
Vera Holm
Puh 044 536 7721
ohjaaja2@vanhustuki.fi

Tukiystävät. suunnittelija
Laura Väihkönen
Puh 045 613 8839
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi

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

Kuntoilukummitoiminnan ohjaaja
Rekrytointi käynnissä

Toiminnanjohtaja Nina Karuneva
Puh 045 613 8840, nina.karuneva@vanhustuki.fi
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Jäsenedut yhteistyökumppaneilta vuonna 2020
Edut koskevat vain yhdistyksen jäseniä ja
edellyttävät mainintaa jäseneduista sekä jäsenkortin esittämistä.

ASIANAJOTOIMISTO KAILIALA & PALO OY Tuurepo- KUULEMISEN ERIKOISLIIKE, Puistokatu 10, Turku.
rinkatu 6, Turku. Puh. 02 2843 400, www.kplaw.fi.
Puh. 044 043 2040, paivimatti.fi. -10% tarvikkeista.
Testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen laatiminen -15 %.
KÄSITYÖ-KAISA KY Hämeenkatu 3 A, Turku. Puh
02 233 3937. Avoinna ma-pe klo 9-17. Kaikista
ATK-APU SP-SYSTEMS OY Viilarinkatu 5, Turku
tuotteista -10 % alennus.
(Länsi1-keskus). puh: 040 512 3906, www.atk-apu.fi.
Tietokoneen huoltotyöt, mikrotuki, opetus ja koti- LEMPEÄ HOIVA JA KUNTOUTUS TMI Puh. 050 326
käynnit -15 %. Tietokoneet ja tabletit -10 % nor0414, Ulla Rantanen, www.lempeahoiva.com. Asimaalihinnoista.
ointi- ja saattoapu -10 %.
HANSATORIN APTEEKKI Hansakortteli Yliopistonkatu 20 (2.krs) www.hansatorinapteekki.fi Vapaankaupan tuotteista -10 %.

MUOTITALO MARILYN Humalistonkatu 13, Turku.
www.muotitalomarilyn.fi. Normaalihintaisista naisten vaatteista 20 % alennus.

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

RESPECTA OY Joukahaisenkatu 6, Turku (Neosairaalan aulassa). www.respecta.fi. Myymälä avoinna ark. 9-17. Puh. 040 3488 579, asiakaspalvelu.turku@respecta.fi. Jäsenetu -10 % myymälän
valmistuotteista.

HIERONTA Satama Wellness Puutarhakatu 17 A 32
(3krs), Turku. Ajanvaraus: www.satamawellness.fi
tai puh. Petja 040-0943505 / Teemu 040-8340161 /
Susanna 040-7251140 / Casper 044-2714085.
7€ alennus normaalihintaisista hierontahoidoista.

RUISSALON KYLPYLÄ Ruissalonpuistotie 640, Turku.
www.ruissalospa.fi. Kylpylälipun hinnasta -40 %
alennusta. Voimassa joka päivä aattoja ja juhlapyhiä sekä heinäkuuta lukuun ottamatta.

HYVINVOINTIVALMENNUS STUDIO ONE Kuntokeskus Silver Plus, Pitkämäenkatu 6 (3krs), Turku. Puh.
040-829 5464, info@studio-one.fi Kuukausijäsenyydet (Silver ja Silverplus asiakkuus): -5€/kk. 10x Kuntosali ja Ryhmäliikunta -kortit: -10% (rajoitus: 1kpl/
hlö). Veloitukseton tutustumiskäynti kuntosalille
tai ryhmäliikuntaan tai tapaaminen (60min) personal trainerin kanssa.
INSTRUMENTARIUM PUPILLI Eerikinkatu 6, Turku.
Puh. 0203 32 852, www.instru.fi. Voimakkuuksilla
olevat silmälasit -30 %, ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai voimassa oleviin kampanjoihin.

RUNOSMÄEN KUKKA Veteraaninkatu 3, Turku
(sisäänkäynti Piiparinpolun puolelta). Puh.
02 477 2770. Avoinna ark. 9.00–17.30, la 8.30–
15.00, v. 2020 ark. 9.00-17.00, la 8.30-14.00. Su suljettu. Sesonkiaikoina palvelemme myös pyhinä. Jäsenetuna -10 % kukista.
TURUN HUOLTOEXPERTIT Jorma Puttonen, Työmiehenkatu 1 A, Turku, puh 02 254 7760.
www.turunhuoltoexpertit.com. Avoinna arkisin klo
9.00–17.00. Korjaamme digiboxit, tv:t sekä muut
viihde-elektroniikkalaitteet. Jäsenetuna korjaustyöt, varaosat sekä kotikäynnit -15 % normaalihinnoista.

KINTTUPISTE Humalistonkatu 18, Turku. puh. 0458611 509, www.kinttupiste.fi. Jalkojenhoitotuotteet
ja – hoidot -10 %. Ei koske tarjoustuotteita.
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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 (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.

Jäsenenä saat

Vanhustuen viestin postitettuna kotiisi neljästi vuodessa

oikeuden osallistua yhdistyksen matkoille ja
retkille sekä varainkeruutilaisuuksiin jäsenhintaan

jäsenetuja yhteistyökumppaneiltamme

äänioikeuden yhdistyksen sääntömääräisissä
kokouksissa (henkilöjäsenet).

Jäsenyys on aina kalenterivuosikohtainen.

Ja lisäksi mahdollistat toimintaamme.

Turun Seudun Vanhustuki ry
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
Liityn

Jäsenhakemus

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

Etunimet

Sukunimi

________________________________ ____________________________________________
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
_________________________________________________ ____________________________
Puhelin
Sähköposti
Syntymävuosi
______________________________ _________________________________ ______________
Päivämäärä _____ / ______ 2020
Allekirjoitus, allekirjoituksellani hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n säännöt ja annan luvan
tallentaa tietoni yhdistyksen jäsenrekisteriin.
_____________________________________________________________________________
Lomakkeen vastaanottaja täyttää:
Jäsenmaksu:
laskutettu _____ / ______ 2020
maksettu _____ / ______ 2020
Jäsenen tiedot tallennettu asiakasrekisteriin _____ / ______ 2020
Jäsenpaketti toimitettu _____ / ______ 2020
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.fiwww.vanhustuki.fi
facebook.com/Turun-Seudun-Vanhustuki-ry
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