
  

 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 1, maaliskuu 2021  

Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen  

ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin  

uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomina. 

Elämään iloa ja ystävältä tukea 
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Seuraava jäsenlehti ilmestyy toukokuussa 2021 
Aiemmat numerot ovat luettavissa kotisivuillamme. 

3 Pääkirjoitus: Kevättä ilmassa! 

4 Hyviä valintoja kaiken ikää 

5 Tarinani runoina 

6 Järjestöt ovat Turun kaupungille arvokas voi-
mavara 

7 Turun ensi– ja turvakoti ry:n kriisi- ja väkival-
tatyö 

8 Mikä on riittävä tasapaino? 

9 Vanhustuen kulkijat –kävelyryhmä 

10 Uudet kunniajäsenet kertovat: Marja-Leena 
ja Marjatta 

  Pulmat: Tunnetko perinneruokia? 

11  Uudet kunniajäsenet kertovat: Terttu 

   Näin vahvistat reisilihaksiasi 

  Tarjolla kannustusta kotiharjoitteluun 

12 Muutto Lietoon 

13 Viking Line ennen ja nyt 

14 Anagrammit, Sudokut  

15 Ristikko 

16 Digiystävätoimintaan! 

  Koetko yksinäisyyttä—ota ystävä vastaan 

17  Kutsu jäsenille kevätkokoukseen 

18  Vanhusten ääni: pormestariehdokkaiden  
  paneelikeskustelu 

19  Yhdistyksen vapaaehtoisille 

20 Vapaaehtoistehtäviä avoinna 

21 Kaikille avoimet luennot ja tietoiskut 

22 Näin pääset mukaan Vanhustuen etätapah-
tumiin 

23 Kaikille avoin ryhmätoiminta 

24 Kaikille avoimet tilaisuudet 

  Ensin oli tulipora ja tulukset, sitten tulitikut 
  ja kaasusytyttimet. 

25  Ristikon, sudokujen, pulmien ja anagram 
  mien ratkaisut 

  Työntekijöiden yhteystiedot 

26 Jäsenedut yhteistyökumppaneilta 

27 Liity jäseneksi—tue toimintaamme 

28 Tykkää turkulaisesta—Vanhustuen lupaus 

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

Toimituskunta: Tiedotusryhmä 

Kannen kuva: Kirsi Hyvärinen 

Taitto: Nina Karuneva 

Paino: X-Copy Oy. Painos 1000 kpl. 

Osoite: Lounatuulet Yhteisötalo,  

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku 

Sähköposti: info@vanhustuki.fi  

Puh. 044 536 7741 

Toimisto on avoinna ma-ke ja to 12-15. 

Kotisivut: www.vanhustuki.fi  

Facebook: facebook.com/ Turun-Seudun-
Vanhustuki-ry 

Blogi: https://vanhustuki.wordpress.com/ 

Yhdistys on perustettu 17.12.2002  

Turussa. 

Jäsenmaksu vuonna 2021 

• 15 €/kalenterivuosi (henkilöjäsen) 

• 50 €/vuosi (yhteisö, yritys).  

Tässä numerossa 
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Pääkirjoitus 

Kevättä ilmassa! 
 
Aurinkoa, kevät tuulta ja ensimmäiset joutsenet on 
nähty. Kevään merkit näkyy ja tuntuvat iholla, läm-
mittävä aurinko. Kuinka paljon tämä vuodenaika 
antaakaan toivoa meille pohjoisen ihmisille, vaikka 
olemmekin tottuneet pimeyteen ja kylmään, niin 
auringon valo työntää meidät ulos ja nauttimaan, 
selviytymään. 
 
Toivoa antaa tämän poikkeustilan keskellä myös 
korona rokotusten käynnistyminen, joskin hitaasti. 
Tähän hitauteen vaikuttaa moni seikka ja päällim-
mäisenä rokotteen vähäinen saatavuus. Rokotus-
paikkojen kohdalla on Turun kaupunki ottanut 
käyttöön influenssarokotuksista tutun Messukes-
kuksen. Sinne kulku on monelle ikäihmiselle todella 
hankala ja vaatii joko taksikyydityksen tai omaisen/
tutun apua. Itse paikalle pääsy ei yksistään luo on-
gelmaa vaan julmetun pitkä kävelymatka on voimille 
käypä huonosti liikkuvalle. 
 
Ajanvarauksen rokotukseen teet joustavasti netissä, 
entä kun käytössä ei ole nettiä ja ajanvarauspuhelin 
on ruuhkautunut miten silloin toimia? Siinäpä pul-
ma. Tätä ollaan nyt ratkomassa robotiikalla ja katso-
taan tuleeko robotiikan myötä parannusta asiaan. 
Ennustan jo nyt, että joidenkin ikäihmisten korona 
rokotus jää ottamatta tai venyy ainakin turhan pit-
källe. 
 
Itse Messukeskus on terveysturvallinen paikkana ja 
rokotteen saaminen sujuu joustavasti, kiitos siitä 
Hyvinvointitoimialan henkilökunnalle. 
 
Sen sijaan kiitosta ei voi antaa Hyvinvointitoimialalle 
kotiruokailun suhteen. 
Kotiruokailussa toimitetaan asiakkaalle lämmin tai 

vaihtoehtoisesti kylmä ateria 5 kertaa viikossa, per-
jantaisin toimitetaan 3 ateriaa. Kotiin toimitettavien 
ruoka-annosten toimittaja on ollut 27.3.21 saakka 
Arkea. Kilpailutuksen tuloksena Arkea hävisi kotiruo-
katoimitukset ja uusi toimittaja ei toimita enää läm-
mintä ateriaa lainkaan kotiin vain ainoastaan kylmiä 
aterioita. 
 
Hyvinvointitoimiala vetoaa lautakunnan tekemässä 
päätöksessä ravitsemussuositukseen vuodelta 2020, 
jossa D-vitamiinin ja proteiinien lisääminen päi-
vittäin todetaan tarpeelliseksi. Tästä seurauksena 
tuoresalaatti poistuu valikoimasta ja tilalle kotihoito 
voi tilata netistä proteiinipitoista välipalaa. Kotihoi-
to, ylityöllistetyt hoitajat, lämmittävät asiakkaan 
ruoan ja tilaavat lisäksi vielä proteiinipitoista välipa-
laa asiakkaalleen tarvittaessa. Miten työaika riittää 
tähän, kun nykyiselläänkin käynnit on suunniteltu 
minuutilleen ja kotona asuvat avun tarvitsijat ovat 
aina vaan huonokuntoisempia ikäihmisiä. Jotakin siis 
jää varmasti tekemättä. 
 
Huomioiko kukaan sitä seikkaa, että kotiruokailun 
piirissä on myös monia henkilöitä, joilla ei ole koti-
hoitoa. Onneksi Turusta löytyy vielä lämpimän ateri-
an toimittava yrittäjä. 
 
Koronarajoitteet vaikuttavat valitettavasti yhdistyk-
semme toimintaan varsin paljon. Odotammekin in-
nolla tulevaa ja rajoitteiden asteittaista purkamista, 
mutta nyt ollaan varovaisia, ettei korona tavoita 
meitä ja nautitaan keväästä. 
 
Voikaa hyvin. 
 

Terveisin 
Maarit Kulmala 
Puheenjohtaja 

"Maaliskuu maan avaa, huhtikuu maan huhtoo.  
Jos huhtikuussa paita päällä halkoja hakataan, niin toukokuussa turkki päällä toukoja kylvetään.” 
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Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Harri Helajärvi 
puhui helmikuun Virkeä vanhuus -luennolla siitä, 
mitkä hyvinvoinnin kannalta ovat hyviä valintoja 
vanhemmallakin iällä sekä elämäntapojen muutta-
misesta hyvinvointia tukevaksi. 
 
Tahko Pihkalan mukaan hissi, bussi ja sisävessa ovat 
suomalisten terveyden tuhon alku. 
 
1980-luvulla lihavuus nousi riskitekijäksi. Mitä pitäisi 
tehdä, jotta paino pysyy kurissa? Unohda laihdutus 
ja mieti sen sijaan mitkä valinnat auttavat voimaan 
paremmin. Terveellinen, suositusten mukainen ra-
vinto on tärkein osa. Pelkkä painonpudotus ilman 
liikuntaa on lihasten kulutusta.  
 
Vähäinen liikunta on yksinkin iso terveysriski. Se 
aiheuttaa yhtä paljon ennenaikaisia kuolemia kuin 
tupakointi. Sohvaperunalla on moninkertainen riski 
sairastua esimerkiksi metaboliseen oireyhtymään. 
Liikunta on erittäin hyvä lääke muun muassa II-
tyypin diabeteksen hoidossa. 
 
Terveen aikuisen tulisi harrastaa 2,5 tuntia viikossa 
kohtalaisesti kuormittavaa liikuntaa. Liikunnan voi 
nauttia pienemmissä jaksoissa, kuten 10 min pätkis-
sä. Lihaskuntoharjoittelua tulee tehdä ainakin kah-
desti viikossa ja ikääntyneiden tulee muistaa harras-
taa myös nivelliikkuvuutta parantavaa liikuntaa. Hy-
vä on muistaa, että pienikin liikkeelle lähtö on hy-
väksi! 
 
Miksi liikunta kuitenkin jää? Liikunta ei ehkä tunnu 
luontaiselta tarpeelta, vaikka se terveyden kannalta 
sitä on. Jokaisen tulisi etsiä omia motivaatiotekijöitä 
ja tehdä pikkuhiljaa pieniä muutoksia. Ja olla vertaa-
matta itseä muihin. Mikä riittää ja on mahdollista 
toiselle, voi olla toiselle liikaa. 
 
Elämäntapojen muuttaminen on haastavaa ja puhu-
minen niistä on vaikeaa. Mutta koskaan ei ole liian 
myöhäistä tehdä omaa hyvinvointia lisääviä valinto-
ja. Sairaudet ja ikä voivat vaikuttaa valintoihin, 
mutta esteenä ne eivät ole. Jos elämäntapoihin tulisi 
tehdä runsaasti muutoksia, jo vähäinenkin muutos 
auttaa ja hyvinvoinnin lisääntymisen myös huomaa 
nopeammin. 
 
Muutosten tiellä voi olla se, että ihminen ei halua 
tulla käsketyksi. Joskus terveysneuvonnan takana 
epäillään olevan salaliittoteorioita. Ongelmallista on 

netistä löytyvien tiedot ja niiden luotettavuus – mikä 
tieto on tutkittua ja oikeaa. 
 
Ympäristömme tekee meidät helposti laiskaksi, 
mutta jokainen voi tehdä parempia valintoja. Hyviä 
tuloksia on saatu muutamassa kuukaudessa esimer-
kiksi teippaamalla kaukosäädin t-pöytään: oli nous-
tava ja otettava muutama askel kanavaan vaihtaes-
sa. Näin pienellä muutoksella fyysinen kunto ja mie-
liala paranivat. 
 
Entä jos käyttäisi portai-
ta hissin sijasta? Portais-
sa kulku parantaa niin 
tasapainoa kuin lihasvoi-
maa. Kun asiaa on tut-
kittu, on portaisiin siirty-
neillä havaittu myös ve-
riarvojen paranemista ja 
alaspäin kulkevilla luiden 
vahvistumista. 
 
Päivittäin vietämme jopa 75 % paikoillaan. Pitkään 
istuminen on kriittinen tekijä esimerkiksi maksan 
rasvoittumiseen. Paikallaanolo aiheuttaa kaksinker-
tainen riskin riippumatta siitä, kuinka paljon muuten 
liikumme. Passiivinen istuminen kaikkein pahin riski-
tekijä. Hyvä kunto antaa energiaa. 
 
Alakuloisuus passivoi. Onnellisuuden perusta on 
sosiaalinen verkosto, läheiset. Muut ihmiset moti-
voivat. Pidetään yhteyttä korona-aikana ja sen jäl-
keenkin! Ja tehdään hyvää mieltä lisääviä tekoja. 
Tärkeää on, että mieli pysyy virkeänä ja negatiiviset 
ajatukset loitolla. 
 
Otetaan pikkuhiljaa askelia enemmän päivittäin. 
Kysymys on vain siitä, mikä meitä estää menemästä 
kohti hyvää oloa? Onko liikkeen lisäys asennekysy-
mys? Jokaisen tulisi löytää syy liikkua ja tapa, mikä 
on itselle mieleinen. 
  
Lopuksi luennoitsija toivotti kuulijoille ”Parempia 
näkymiä kohti—pitäkää itsestänne huolta ja näin 
myös läheisistännekin!” 
 

Teksti: Maarit Rintala 
Tiedotusryhmä 
Kuva: Pixabay 

Hyviä valintoja kaiken ikää  
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Nyt kun saimme lopulta aikataulumme sopimaan 
yhteen, katujen lumilta ja muilta eri menoilta, ta-
paamme Lounatuulen yhdistys tiloissa.  Tunnemme 
toisemme ennestään. Irmeli on esiintynyt monia 
kertoja Turun seudun vanhustuen tilaisuuksissa 
Ruusun palvelutalossa tai yhdistyksemme viettäessä 
juhlapäiviä eli hän on meille kaikille tuttu Lapin 
tyttö. 
 
Hän on  kotoisin Kemistä. Perheeseen kuului kolme 
sisarusta, isä ja äiti. Hänen syntyessään elettiin Lapin 
sota-ajan päättymisen aikaa ja  kaikesta tarvittavas-
ta oli kova pula. Isä oli taitava  käsistään, hyvä teke-
mään puutöitä, kalusteita ja työvälineitä myös naa-
pureiden tarpeisiin. Äiti oli kotiäiti, sisaruksista van-
hin oli jo muuttanut pois kotoa. Naapurit auttoivat 
toisiaan, työtä tehtiin porukalla ja  yhteisiä työväli-
neitä käyttäen. Kun isä kuoli 1952, äiti aloitti työn 
sekatavarakauppiaana.  
 
Irmeli kävi Kemissä koulunsa keskikouluun asti ja  
muutti Turkuun opiskelemaan vuonna 1965. Valmis-
tuttuaan  röntgenhoitajaksi hän hakeutui TYKS:n 
sairaalaan ja työskenteli siellä eläkkeelle siirtymi-
seen asti. Perheeseen syntyi kaksi tytärtä, mies oli 
merellä joten anopin apu oli tarpeen äidin vuoro-
työn vuoksi. Tyttäristä yksi asuu Helsingissä ja toi-
nen  Skotlannissa, jossa hänellä on kaksi lasta. 
 
Kemissä ollessaan  Irmeli kuului jo partioon  tai  eri-
laisiin lasten kerhoihin. Hän on tykännyt olla lasten 
harrastuspiireissä vetäjänä. Aina hän on myös kir-
joittanut, kun on tuntunut, että mieli tekee tallettaa 
ajatuksia, tai mieleen välähtäneitä  ideoita. Näitä 
hän muokkasi runomuotoon ja alkoi tallentaa niitä. 
Hän kävi myöskin lausuntapiirikurssin vuonna 1988. 
Tällöin vahvistui kirjoittamisen ohessa runojen 
esittämisen tarve. Heitä oli kolmen naisen ja yhden 
miehen ryhmä jolla he  kävivät esiintymässä eri tilai-
suuksissa mm. kylpylöissä. Osa runoja kirjoitettiin 
tilauksesta tiettyihin juhliin tai tilanteisiin. Kirjoituk-
sia kertyi jopa niin paljon, että hän julkaisi ne oma-
kustanteena elämäkerta kirjana nimellä 
”Pohjoisesta tuulee” jossa on sivuja 267.  Hänelle 
runo on arjen tärkeä asia, juhlalla ja pyhällä on ar-
vonsa sinällään. 
 
Yhdistyksemme jäseneksi hän liittyi Tuula Mäkiön 
suosittelemana: että ”täällä varmaan viihtysit”; niin 
kuin  on viihtynytkin. Hän on toiminut Turun Seudun 
Vanhustuessa 15-vuotta: mm. SYKE-ryhmässä ja oh-

jelmatyö-ryhmässä. Alkuaikoina yhteistyön henki oli 
niin innostunutta ja yhteishenkeen puhaltamista 
sekä pyyteetöntä niin miehet kuin naisetkin osallis-
tuivat tasapuolisesti. Kaikki kokivat vapaaehtoistyön 
tarpeellisuuden. Yhdistyksen toimihenkilöiden ystä-
vällinen vastaanotto ja hymyssä suin tervehtiminen 
käytävällä  ja ovea avatessa merkitsivät paljon. 
 

Teksti: Terttu Raitanen  
Tiedotusryhmä 

 
 

 
 

UUSI VUOSI 2021 
 

Tyhjästä on hyvä aloittaa, 
vaikka maa on lumeton 

ja uusia tuulia tummissa puissa. 
 

Mitä kertoo kuu, 
kun se pilven taakse piiloutuu? 

 
Toinen ei muista 

ja toinen haluaa vain unohtaa. 
Turha on moittia pilvistä päivää, 

aurinko tulee ajallaan. 
Pienestä voi kasvaa ihmisiän mittainen ilo, 

kun kulkee aistit avoinna, 
ja antaa arvon sille, mitä elämä tarjoaa. 

 
- Irmeli Rytkönen - 

 

Tarinani runoina 
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Kuntoilukummi yli 70-vuotiaalle yksin kotona-asuvalle ikäihmiselle. Tukiystävä yksi-
näisille, liikuntaa ja erilaisia luentoja. Monikielisten koronaohjeiden jakoa eri puolilla 
Turkua. Halikoirat ilahduttamassa ikääntyneitä Turun kaupungin vanhusten asumis-
palveluyksiköissä.  
 
Tässä vain muutama hieno esimerkki meidän ja järjestöjen tekemästä arvokkaasta ja 
tärkeästä yhteistyöstä.  
 

Koronavuosi osoitti meille sen, minkä tosin jo tiesimme ennestäänkin: järjestöjen ja yhdistysten rooli tässä 
yhteiskunnassa on äärettömän tärkeä. Ilman toimintaanne, emme pystyisi pitämään kaikkia tarvittavia 
pyöriä pyörimässä. Kolmas sektori on avainroolissa tukemassa meidän, ison julkisen toimijan työtä.  
 
Te pystytte käynnistämään nopeasti ja ketterästi sellaisia toimintoja, joiden aikaansaaminen ei onnistuisi 
yhtä nopeasti esimerkiksi hyvinvointitoimialan kokoiselta organisaatiolta. Järjestölähtöisen toiminnan vah-
vuuksia on kyky kohdata ihminen. Järjestöissä yksilön osallisuuden varmistaminen ja hänen voimaannutta-
misensa aktiiviseksi toimijaksi omassa elämässään, ovat toiminnan luonnollista ydintä. Tässä suhteessa 
järjestöt toimivat meille mallina, josta voimme ammentaa eväitä oman toimintamme kehittämiseen. 
 
Turun kaupunki myöntää vuosittain yli 10 miljoonaa euroa avustuksia. Käsittelemme vuosittain noin 1 500 
eri avustushakemusta. Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia sosiaali- ja terveysalan 
järjestöille noin 1,8 miljoonaa euroa. Kaikkia lautakunnan avustusten saajia yhdistävänä tekijänä on kunta-
laisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 
 
Turussa hyvinvointitoimialan ja järjestöjen välinen yhteistyö on tiivistynyt vuoden 2015 jälkeen. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta päätti tuolloin kokouksessaan järjestöyhteistyön kehittämistä tukevista toimenpiteistä, 
joita ovat avustustoiminnan linjaukset, tilaratkaisut ja soveltuvien toimintojen siirto järjestöjen hoidetta-
vaksi. Tuon päätöksen jälkeen Turkuun alettiin kehittää laajempaa kumppanuussopimusmallia. Ensimmäi-
set mallin mukaiset yhteistyösopimukset solmittiin keväällä 2017 15 järjestön kanssa. Tämän jälkeen 
kumppanuuksia on uudistettu ja päivitetty.  
 
Te Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä järjestätte mm. Ruusukorttelissa tilaisuuksia ja tuolijumppaa sekä yh-
teisiä Ystäväpiiri-ryhmiä. Olette myös merkittävä kumppani Voimaa vanhuuteen, Tykkää turkulaisesta ja 
Koko Turku liikkuu -ohjelmissa. Annatte myös tärkeää asiakas- ja palveluohjausta yhdessä mm. Turun koti-
hoidon, ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnin, ikääntyneiden kuntoutumispalveluiden sekä geriatrisen 
poliklinikan kanssa.  
 
Järjestötyön merkitystä ei voikaan olla liikaa korostamatta näinä epävarmoina aikoina, jotka vaikuttavat 
meidän jokaisen arkeen. Hyvin toimiva järjestötyö luo aktiivisuutta ja auttaa jaksamaan arjessa sekä tuo 
apua ja lohtua ihmisten elämään. Te teette Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä arvokasta työtä turkulaisten 
eteen. Meillä on työssämme sama päämäärä ja teemme työtä tavoitteellisesti turkulaisten ikäihmisten 
eteen. Tuetaan siis toisiamme ja arvostetaan toistemme työtä. Voimien yhdistämisellä saamme aikaiseksi 
vielä enemmän. 

Riitta Liuksa 
toimialajohtaja 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 

Järjestöt ovat Turun kaupungille arvokas voimavara 

Miten pormestariehdokkaat hoitaisivat vanhusten asioita Turussa? 
Tästä keskustellaan pormestariehdokkaiden vaalipaneelissa tiistaina 23.3.2021 kello 13-14:30  
yhdistyksen toimistolla (varaa paikka) ja Teams –yhteydellä (linkki kotisivuilla). Tule kuulolle! 
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Turun ensi- ja turvakoti ry:n kriisi- ja väkivaltatyö 
Lähisuhdeväkivalta on monimuotoista ja moni-
ulotteista ja sitä voi olla vaikea tunnistaa itse. Väki-
valtaan saattaa myös ajan kuluessa tottua. Lähisuh-
deväkivallassa on kyse henkilön käyttämästä väkival-
lasta tai sen uhasta nykyistä tai entistä kumppania, 
lasta, vanhempaa, lähisukulaista tai muuta läheistä 
kohtaan.  
 
Lähisuhdeväkivallassa tekijä on henkilö, johon pitäisi 
pystyä luottamaan. Usein väkivallan kokija on myös 
jollakin tavalla riippuvainen väkivallan tekijästä. On 
hyvä muistaa, että lähisuhdeväkivaltaa käytetään 
kaikissa sosiaaliluokissa ja kulttuureissa. Vastuu vä-
kivallasta on aina väkivallan tekijällä. 

Lähisuhdeväkivaltatyö Pilari antaa yksilöllistä apua 
lähisuhdeväkivaltaan, väkivallan uhkaa kohdanneille 
tai väkivaltaa käyttäneille. Työskentelemme yksilö-, 
pari- ja perhemuotoisesti.  
 
Väkivaltakokemuksen käsittelyllä pyritään vahvista-
maan asiakkaan elämähallintaa ja lisäämään itseym-
märrystä väkivallan loppumiseksi ja väkivaltakoke-
muksesta selviytymiseksi. Väkivaltaa tai sen uhkaa 
kokeneet aikuiset ja lapset saavat tukea kokemuk-
sen käsittelyyn ja keinoja turvallisuuden lisäämi-
seen. Lapsille tarjoamme mahdollisuuden käsitellä 
kokemuksiaan turvallisesti ikätasoon sopivin mene-
telmin ja lapsen omia selviytymiskeinoja vahvistaen. 
Annamme myös tukea lähisuhteessaan väkivaltaa 
tai sen uhkaa käyttäneille auttamalla asiakasta muu-
tokseen ja löytämään väkivallattomia ongelmanrat-
kaisukeinoja. 
 
Lähisuhdeväkivaltatyö Pilarin avun piiriin voi hakeu-
tua joko ottamalla itse yhteyttä, tai jonkun toisen 
ohjaamana. Erillistä lähetettä ei tarvita.  
 
Ota yhteyttä sähköpostitse pilari@tuentu.fi, tai soita 
numeroon 050- 408 1806. Soitamme aina takaisin, 
mikäli puheluusi ei vastata heti. Meille voi soittaa, 
vaikka ei ole varma onko kyse lähisuhdeväkivallasta, 
tai väkivallasta on jo kulunut aikaa. Tapaamiset on 
mahdollista järjestää joko kasvotusten tai etäyh-
teyksin puhelimitse tai videopuhelulla. 

Turun turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympäri-
vuorokautista turvattua asumista ja akuuttiin tilan-
teeseen liittyvää tukea, neuvontaa ja ohjausta. Pal-
velua tarjotaan kaikenikäisille asiakkaille, jotka ovat 
kokeneet lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Aikuiset 
ja lapset voivat tulla turvakotiin tilanteessa, jossa 
kotiin ei ole turvallista jäädä.  
 
Turvakotipalvelu on valtion rahoittamaa, ja asumi-
nen turvakodissa on asiakkaalle ilmaista. Turvakoti 
on tarkoitettu lyhytaikaiseen asumiseen, mutta oles-
kelun kesto riippuu aina asiakkaan tilanteesta. 
Yleensä turvakodissa ollaan keskimäärin muutamia 
viikkoja.  
 
Työmme tavoitteena on turvallisuuden tunteen pa-
lauttaminen ja lähisuhdeväkivallan loppuminen. Tu-
emme asiakasta väkivallan seurausten käsittelyssä ja 
autamme löytämään häntä tukevat palvelut. An-
namme myös apua turvakotijakson jälkeisen elämän 
järjestämiseen. Turvakodista käsin tehdään yhteis-
työtä tarvittavien viranomaisten kanssa. 
 
Ota turvakotiin yhteyttä puhelimitse p. 02-513 4100. 
Vastaamme puhelimeen ympäri vuorokauden kaik-
kina viikonpäivinä. Voit soittaa meille ja keskustella 
tilanteesta, vaikka et olisi varma, onko kyse lähisuh-
deväkivallasta. 
 

Ota rohkeasti yhteyttä ja puhu tilanteestasi 
 – älä jää yksin! 

Teksti ja kuva:  
Maarit Kangas /Yksikön vastaava/

Lähisuhdeväkivaltatyö Pilari ja  
Marika Vuoristo /Yksikön vastaava/Turun Turvakoti 

Epäiletkö kaltoinkohtelua? 
 

Tee huoli-ilmoitus 

• Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palve-
luohjaus p. 02 262 6164 (arkisin klo 9-15) 

• Sosiaalipäivystys p. 02 262 6003 (puhelin 
avoinna ympäri vuorokauden) 

• Kotihoidon yöhoito p. 050 556 7453 (ma-su 
21.00-07.00). 

 
Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään  

henkilön tilanteesta huolestunut henkilö. 

mailto:pilari@tuentu.fi
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Mikä on riittävä tasapaino?  

Tasapainoa tarvitaan arjessa enemmän, kuin tulisi ehkä ajateltuakaan. Istuminen vaatii tasapainoa, vielä 
enemmän tasapainoa vaativat pystyasento ja kaikki pystyasennossa suoritettavat toiminnat. Ja aina, kun 
otetaan liikettä mukaan, vaatii toiminta lisää tasapainolta. Tämä on yksi niistä asioista, jonka huomaa vas-
ta, kun tasapainoon tulee ongelmia. 
 
Tasapainoelin sijaitsee korvassa ja säätelee osaltaan kykyämme tasapainoilla erilaisissa asennoissa ja tilan-
teissa. Tasapainoon vaikuttavat kuitenkin lisäksi monet muut tekijät. Kehossa on asentoa aistivia resepto-
reita, jotka lähettävät tietoa aivoihin kehon asennoista ja toiminnoista. Näkö- ja kuuloaisti vaikuttavat ta-
sapainoon, samoin lihaskunto, väsymys ja ravinto muutamia mainitakseni. Niin sanottuja tasapainolihaksia 
ovat erityisesti kaikki jalkojen ja alaraajojen lihakset sekä keskivartalon lihakset. Niiden vahvistaminen kan-
nattaa, jos on huolissaan tasapainostaan. Moni on huomannut, että väsyneenä on vaikeampi suorittaa 
hyvää tasapainoa vaativia toimia, samoin, jos syöminen on jäänyt väliin. 
 
Mutta mikä on riittävä tasapaino? Se riippuu siitä, mitä toimintoja haluaa pystyä suorittamaan. Jos riittää, 
että pysyy pystyssä tasaisella, liukumattomalla alustalla kävellessä, riittää vähäisempikin tasapaino. Jos 
taas haluaa luistella tai tanssia, tarvitaan selvästi parempaa tasapainoa. Kaikilla meillä kuitenkin tasapaino 
heikkenee vähitellen iän myötä ja se, mikä onnistui 2 vuotta sitten, ei välttämättä pitkän tauon jälkeen 
enää onnistukaan. Joten vaikka ei ehkä halua mennä luistelemaan, on hyvä pitää huolta tasapainostaan. 

No entä miten tasapainoa testataan? 
 
Yli 65-vuotiaille suositellaan tandem-seisonta-testiä.  

Seiso kuvan mukaisesti, takana olevan jalan varpai-
den pitää koskea edessä olevan jalan kantapäätä. 
Pidä huoli, että testitilanteessa saat tarvittaessa kiin-
ni jostain ja että takanasi on tuoli, ettet kaadu, jos 
horjahdat. 
 
Jos testiasennossa pysyy 10 sekunnista 30 sekuntiin, 
on tuloksena, että tasapaino on riittävän hyvä.  

Jos edellinen testi sujui ongelmitta, voit kokeilla 1-
jalan seisontatestiä. Ennen testiä voit totutella testi-
asentoon ja valita paremman tukijalan testiin.  

Jalkaterä lepää säären sisäsivua vasten ja polvi on 
kiertyneenä ulospäin. 
 
Jos tuloksesi on 51-60 sekuntia on tulos keskimää-
räistä parempi. Jos tuloksesi on 30-50 sekuntia, on 
tulos keskimääräinen ja jos tuloksesi on alle 30 se-
kuntia, on tulos keskimääräistä alempi, eli tasapaino 
on heikentynyt. 
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Jos tuloksesi jää siis alle keskimääräisen kannattaa harkita säännöllistä tasapainoharjoittelua. Mutta miten 
sitten harjoittaa tasapainoaan?  
 
Kuten jo aiemmin mainitsin, tasapainolihasten harjoittaminen on oiva konsti parempaan tasapainoon. Näi-
tä lihaksia voi vahvistaa esimerkiksi seisomalla tai kävelemällä epätasaisella alustalla. Oikein pehmeä 
mattokin riittää. Jos haluaa välineurheilla, voi hankkia tasapainolaudan ja seistä sillä. Oli alusta mikä hy-
vänsä, taitojen kehittyessä voi haastaa itseään ja seistä 1 jalalla tai silmät kiinni. Jos seisomiseen tai 1-jalan 
seisomiseen lisää vielä liikkeen mukaan (esim. ylävartalon kierto tai kumarrus), saa jo haastavan tasapai-
noharjoituksen. Porraskävelyssä tulee tasapainoilun lisäksi harjoitettua alaraajojen isoja lihasryhmiä sekä 
keskivartaloa.  
 
Parasta tasapainon kannalta olisi monipuolinen liikunta. Tanssi, jooga, taiji, asahi ja muut itämaiset lajit, 
joissa tulee paljon painonsiirtoja ja kehon hallintaa ovat hyviä ja turvallisia lajeja. Hiihto ja golf ovat myös 
erinomaista tasapainoliikuntaa. Palloilulajeissa tulee paljon äkillisiä liikkeitä ja käännöksiä, jotka haastavat 
tasapainoa.  
Muista, että tasapainoharjoittelu on paras suorittaa hyvin levänneenä ja sopivan ajan kuluttua ruokailusta. 
 
Jos sinulla on tasapainoon vaikuttavia perussairauksia, on fysioterapeuteilla käytössään monia sovellettuja 
tasapainotestaus-patteristoja, Näistä voit saada hyödyllistä tietoa juuri sinun ongelmakohdistasi tasapai-
non suhteen sekä hyödyllisiä, täsmällisiä harjoitusohjeita.  
 

Teksti: Iida Aulas 
Kuntoilukummitoiminnan ohjaaja  

 
Lähteet:  

UKK-instituutti 
Terveyskirjasto 
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Uudet kunniajäsenet kertovat 

Marja-Leena 
2000 –luvun alussa Auralassa järjestettiin senioripäi-
vä, ja olin siellä kertomassa Lomakoti Tammilehdon 
toiminnasta. Viereisessä pöydässä vanhat tuttuni, 
Seija ja Aila, esittelivät Vanhustuen toimintaa. Yllä-
tyin, kun he pyysivät minua mukaan. Olin ajatellut, 
ettei Vanhustuki koske minua—työikäistä—mutta 
taruin toimeen, kun kerran pyydettiin ja allakasta 
löytyi aikaa. 
 
Olin mukana, kun Vanhustuelle haettiin ensimmäisiä 
toimitiloja. Sopiva kaksio löytyi Sairashuoneenkadul-
ta. Kun toimistolla aloitettiin puhelinpalvelu, olin 
ajoin päivystämässä. Pian alkoi keikkaluontoinen 
saattajatoiminta. Kuljetettiin linja-auton tai taksin 
kyydissä vanhuksia eri paikkoihin, kuten lääkäriin. 
Joskus mentiin jopa ambulanssikyydillä. Näillä käyn-
neillä näki välillä kurjia tilanteita—monella oli isom-
man avun tarvetta. Nykyisin vapaaehtoisena ei enää 
tällaista kohtaa, vaan ystävätoiminta on selkeämmin 
tavallisille vanhuksille, jotka ovat yksinäisiä.  
 
2005 löytyi vanhus, jonka kanssa tavattiin säännölli-
sesti useita vuosia. Tällainen ystävätoiminta on ollut 
minun juttuni. Mukana on ollut  kivoja vanhuksia ja 
heidän tarinoitaan on ollut kiintoisaa kuunnella. Vii-
meisimpänä olen tavannut itseäni noin 10 vuotta 
vanhempaa rouvaa. Tapaamiset ovat tosin nyt olleet 
tauolla, kun molemmat olemme riskiryhmää. Vuo-
det ovat menneet nopeasti. Kun tykkää ihmisistä, 
aikaa ei olisi voinut käyttää paremmin. 
 

Marjatta  
Olen ollut mukana Vanhustu-
en toiminnassa vuodesta 
2008. Näin lehdessä ilmoituk-
sen, että yhdistys hakee va-
paaehtoisia koulutettavaksi.  
Olin jo pidemmän aikaa 
miettinyt miten voisin toimia 
vapaaehtoisena vanhusten parissa, mutta en tiennyt 
miten edetä. Silloinhan ei vielä ollut, kuten nyt, että 
asiat löytyvät netistä parilla klikkauksella. 
 
Olen siitä asti toiminut tukiystävänä. Tämän hetken 
tuettavani on neljäs, jonka olen Tukiystävätoimin-
nan kautta saanut.  
 
Haluan auttaa sellaista ihmistä pääsemään ulos, joka 
ei siihen omin avuin pysty. Mielestäni on tärkeää 
päästä liikkeelle kodin ulkopuolelle, jos siihen on 
halua ja tarvetta.  
 
Yhtenä syynä juuri ikäihmisten kanssa toimimiseen 
oli, että en ole koskaan nähnyt isovanhempiani enkä 
ole ollut paljonkaan tekemisissä vanhempien ihmis-
ten kanssa.  
 
Minua kannustaa toimimaan hyvä vuorovaikutus 
tuettavani kanssa, tällä hetkellä paljolti puhelimitse. 
Tämä toiminta antaa paljon myös itselleni, hyvän 
mielen toiselle tuottamisen lisäksi. 
 

Mitä muita nimiä on seuraaville 
ruuille? 
1. Aladoobi  
2. Karjalanpaisti 
3. Kropsu 
4. Kuivaliha 
5. Lanttulaatikko  
6. Mustamakkara  
7. Prötti 
8. Sallatti  
9. Tirripaisti  
10. Väskynäkiisseli  
 

 

 
Mitä syötäviä nämä ovat? 
A. Kyrsä (Varsinais-Suomi) 
B. Lanttusupikas tai syrjikäs 

(Karjala) 
C. Lehikäiset 
D. Leipäjankki 
E. Muikiainen (Etelä-Savo) 
F. Puljonki (Satakunta) 
G. Rosvopaisti  
H. Kainuun Rönttönen, EU:n nimi-

suojattu 2008 
I. Sevokas (Savo)  
J. Kitkan viisas (Koillismaa), rekis-

teröity Euroopan unionin ai-
doksi perinteiseksi tuotteeksi  

Mistä nämä ruuat ovat kotoisin? 
I. Ahkunleipä  
II. Marin rinkilät  
III. Hapanvelli 
IV. Juhannusjuusto, makiajuusto 

tai punainen hera  
V. Kakko  
VI. Kampanisut 
VII.Lammaskaali  
VIII.Lapskoussi eli merimiespata 
IX. Lörtsy  
X. Muurin-

Pulmat: tunnetko perinneruokia?  

Lähde: vahvike.fi Ratkaisut sivulla 29. 
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Terttu 
2010 olimme Art-kahvilassa 
entisten työkaverien tapaa-
misessa, kun Seija Loponen 
kertoi Vanhustuesta. Sitten 
osallistuin kokouk-
seen yhdistyksen toimistolla. 
Syyskokouksessa tulin vali-
tuksi hallituksen jäseneksi ja aloimme  suunnitella 
käsityökerhoa Seijan kanssa. Se aloitettiin minun 
vetovastuullani ja nimeksi valittiin Vak-
ka. Askarreltiin kortteja, koristeita ja kudottiin suk-
kia, lapasia sekä erilaisia huiveja. Ommeltiin vapaa-
ehtoisina toimiville vihreät liivit. Tämä oli oikein in-
nostava harrastus. Asuin tuolloin vielä Kaarinassa, 
joten matkoihin meni aikaa. Olin  kolme vuotta 
aiemmin jäänyt eläkkeelle yli 40v:n työstäni sairaa-
lan toimistossa. Puolisoni oli kuollut kaksi vuotta 
aiemmin ja kolme lastani olivat jo muuttaneet pois 
kotoa, joten voin itse valita, mitä aion tehdä eläke-
läisenä.  
 
Kun muutin Turkuun, ryhdyin myös tukiystäväksi. 
Koulutukseen jälkeen sain ensimmäiseksi tuettavak-
si nyt jo poismenneen 90-vuotiaan mamman. Tapa-
simme joka toinen viikko, kerroimme elämänkoke-
muksia ja Turkuhistoriaa toisillemme. Toinenkin tu-
ettavani on pois nukkunut. Kolmas ihana tuettavani, 
oli pirteä ja sosiaalisesti aktiivinen. Hänen kanssaan  
kävimme yhdessä monissa ryhmissä. Kun hän sitten 

joutui muuttamaan palvelutaloon ja korona rajoituk-
set tulivat voimaan, ei minulla ulkopuolisena ollut 
mahdollisuutta käydä häntä tapaamassa. Nyt toimin 
kuntoilukummina. Liikuntapainotteisia tapaamista 
on joka toinen viikko neljän kk:n jaksoissa.  
Enää en muista, milloin tulin mukaan tiedotusryh-
mään, mutta politiikasta kiinnostuneena muistan 
saaneeni kirjoitettavakseni aina vaalien edellä Ruu-
sussa pidettävien paneelikeskustelujen selostukset. 
Sittemmin mukaan ovat tulleet  olohuoneen tervey-
teen- ja hyvinvointiin liittyvien luentojen tai henkilö-
haastattelujen kirjoitukset. Olen vuosia ollut myös 
vanhustyön neuvottelukunnassa yhdistyksen edus-
tajana. 
 
Vapaaehtoistyö on ollut todella mielekästä ja antoi-
saa. Se on antanut paljon tietoa ja elämänkokemus-
ta siitä, mitä vanheneminen tuo tullessaan. Miten 
sinun itse pitää toimia, mitä yhteiskunta tai kaupun-
gin vanhuspalvelut  antavat, infoa KELA:n toimin-
noista, palveluasumisista jne. Minun lähiomaisissa ei 
ole elossa ikääntyneitä, joiden kautta olisin saanut 
tätä tietoa.  
 
Lisäksi olen saanut  paljon ystäviä, tuttuja ja sisältöä   
yksin asuvan elämään. Olen kiitollinen huomionosoi-
tuksesta kunniajäsenenä. Äitini aikanaan toimi va-
paaehtoisena pyhäkoulunopettajana ja sai kirkon 
taholta seurakunnan kunniakirjan. Tämä oli mieluisa 
yllätys – kiitos. 

Oletko Turussa yksin asuva yli 70-vuotias ja sinulla 
tuottaa haasteita vähintään yksi seuraavista:  

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

 
Kaipaatko kaveria, jotta tulisi tehtyä esimerkiksi ta-
sapaino tai reisilihasharjoituksia? Kuntoilukummi 
käy neljän kuukauden ajan joka toinen viikko luonasi 
jumppaamassa kanssasi. 

Kysy lisätietoja kuntoilukummitoiminnan ohjaajalta  
puh. 050 544 3313. 
 
Kummit ovat vapaaehtoisiamme, joten sinulla ei saa 
tarvetta ammattilaisen hoitoon muistisairauden, 
päihde- eikä mielenterveysongelmien 
vuoksi. 
 
Toiminta on maksutonta eikä velvoita 
yhdistyksen jäsenyyttä.  

Tarjolla kannustusta kotiharjoitteluun 

Näin vahvistat reisilihaksiasi 
 
• Istu tuolilla ryhdikkäästi selkä irti selkänojasta 
• Vie painoa eteenpäin ja nouse ylös 
• Istu alas rauhallisesti jarruttaen 
• Voit tarvittaessa helpottaa nousua tukeutuen 

käsillä polviisi.      
Lähde: Ikäinstituutti.fi 
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Muutto Lietoon 

Oli elokuinen lauantai-ilta vuonna 1945. Martti oli 
tullut junalla Tampereelta ja seisoi Liedon asemalla 
neuvottomana. Siinä hän kyseli, että missähän päin 
Vilkinmäen meijeri on. Tiesivät kertoa, että sinne on 
matkaa 4-5 kilometriä. Taisi miestä väsyttää jo aja-
tuskin siitä, että sinne pitäisi kävellä. Matkatavaroi-
takin olisi pitänyt saada mukaan, mutta millä.  
 
Sattuipa paikalle pari naista, jotka pyörällä lupasivat 
viedä yhden matkalaukun perille saakka. Siinä kävel-
lessään Martti ajatteli esikoista odottavaa vaimoaan 
Ailia, Suistamolle jäänyttä kotiaan ja juuri päätty-
nyttä sotainvalideille tarkoitettua metsäkurssia.  
 
Tulihan se vihdoin meijeri ja siellä uusi työpaikka 
metsänhoitajan apulaisena maanlunastuslautakun-
nassa. Kello näytti olevan lähellä ilta-kymmentä. 
Onneksi ikkunoissa näkyi valoa ja aikansa kolku-
tettuaan hän pääsi sisälle. 
 
Nukuttuaan ensimmäisen yön hetekalla huopa pat-
jana ja lakana peitteenä, Martti päätti, että ensim-
mäinen tehtävä on asunnon etsiminen. Hän ajatteli, 
että kyllähän sitä yksinään asuu melkein missä ta-
hansa, mutta perheellä pitäisi vähintään keittiö ja 
kamari olla. Sitten hän sai asunnon itselleen pariksi 
viikoksi läheltä meijeriä.  Martti kirjoitti vaimolleen: 
”Tästä talosta saan myös ruoan, aamulla puuroa ja 
maitoa, päiväksi evästä ja maitoa pullo, illalla läm-
mintä keittoa. 50 markkaa ovat kuulemma toisilta 
ottaneet, voita ei saa, kun lähettävät itsenkin mai-
tonsa meijeriin ja ottavat sieltä kortilla vain.” 
 
Martti päätti, että käy ensin siirtoväenhuollon johta-
jalta kysymässä, missä päin olisi mahdollisesti va-
paana huoneita ja sitten vasta lähtee kyselemään. 
Hän sai tietää, että naapurista vapautuu vasta myö-
hemmin syksyllä pari huonetta, mutta tuskin sitä 
saa, kun siinä on mahdollisuus pitää myös karjaa. 

Kyllä tuntuu harmilliselta. Sellaistahan se on koko 
maassa, ettei asuntoa tahdo saada mistään.  
 
Martti päätti löytää asunnon ja niin hän joka ilta kävi 
lähellä ja kaukaa kyselemässä vapaita asuntoja. Ja 
ajatteli, että jos asunnon saa, niin ei se ole vielä sillä 
hyvä, vaan pitää olla paljon muutakin. Kaikkea mitä 
taloudessa tarvitaan. Pitäisi olla oma keittomahdolli-
suus. Jos onnistuisi saamaan huoneen, niin siinä ei 
tietenkään ole yhtään kalustoa. Pitäisi ostaa sänky 
ym., joten 2000 markkaa menee ainakin ennen kuin 
pääsee edes yöksi. 
 
Kiertely tuotti tulosta. Martti sopi eräästä talosta 
pienen kamarin vuokraamisesta. Huone on 3 metriä 
leveä ja 4 metriä pitkä, yksi ikkuna päässä. Isohan 
asunto ei ole, mutta muuta mahdollisuutta ei ollut. 
Oli sentään puhelin ja sähkövalo. Vuokra on 200 
markkaa kuukaudessa. Talosta saa toistaiseksi mai-
don sekä perunat että juurikasvit. Halot on hankitta-
va itse. 
 
Martti kävi Turussa ja kiersi melkein joka huonekalu-
kaupassa ostaakseen jotain, mutta mitään juuri mie-
leistä saamatta. Hän osti kuitenkin ruokahuoneen 
kaluston johon kuuluu pöytä, neljä jakkaraa ja 
keittiökaappi. Ne on maalattu sinertäväksi punaisel-
la reunuksella, hintaa oli 6300 markkaa. Ostettua 
tuli myös kaksi patjaa, yhteensä 1630 markkaa. Sän-
kyä hän ei ostanut. Hetekoita ei ollut kuin puupoh-
jalla, mutta oli toivossa tulla seuraavalla viikolla jou-
sipohjaisia hetekoita. Luulisi, että ne puuhetekat 
ovat sopivammat, ne maksavat 2895 markkaa.  
 
Kyllä rahaa menee, kohta on koko kirja kokonaan 
otettu ulos. Pitäisiköhän sitä sitten saada vielä jon-
kinlainen pesupöytä, lastensänky ja kärryt. Millähän 
kaikkea ostaa, kun maksavat niin paljon kaikki. 
Sittenkin saa olla kokonaan ilman mukavuutta. Olisi 
hyvä saada jonkinlainen lipasto, johon sopisi kirjat ja 
muut vaatteet, mutta kun ei mahdu siihen huonee-
seen. Onhan siihen ostettava kuitenkin naulakko ja 
lampunvarjostin.  
 
Kaiken tämän jälkeen Martti ilmoitti vaimolleen Hä-
meeseen, että ei vielä sänkyä ostanut. Muutapa ei 
täältä saakaan, joten on pyrittävä sieltä päin  

Yhdistyksen Elämänkertapiirissä tutustutaan elämäntarinoihin ja hahmotellaan oman kirjoittamista. Ryh-
mä kokoontuu joka toinen tiistai kello 10. Ryhmä on maksuton ja mukaan voi tulla millä tahansa kerralla. 

Tämä kirjoitus on Elämänkertapiirin vetäjän kirjoittama kertomus. 
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Kertoisitko yrityksen historiasta, miten kaikki alkoi 
ja sittemmin kehittyi?  
Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välisessä matkus-
tajaliikenteessä alkoi uusi aikakausi alkukesällä 
1959, kun vastaperustetun Vikinglinjen Ab:n uusi 
autolautta S/S Viking aloitti liikennöinnin ahvenan-
maalaisen merikapteeni Gunnar Eklundin aloittees-
ta. Maarianhaminalaisen yhtiön alus lähti telakalta 
1. kesäkuuta ja alkoi kulkea reittiä Galtby–
Maarianhamina–Gräddö. Tämä 99 metriä pitkä 
lautta pystyi kuljettamaan 88 henkilöautoa.   
 
Monet suhtautuivat uuteen liikennemuotoon aluksi 
epäilevästi, mutta havaitsivat myöhemmin, että 
tuolloin alkoi koko Suomen, Ahvenanmaan ja Ruot-
sin välisen laivaliikenteen mullistava kehitys. Ennen 
oli ollut hyvin hankalaa ja kallista matkustaa Suo-
men, Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä. Oli joko len-
nettävä tai matkustettava yölaivalla, joka Turun ja 
Tukholman välillä poikkesi Maarianhaminassa. Mat-
kanteko oli epämukavaa ja kaikki maksoi paljon. 

Auton mukaan ottaminen ei 
ollut aivan mutkatonta - au-
tot nimittäin vinssattiin kan-
nelle, jolloin oli aina olemas-
sa vahingon vaara. 
 

Sen jälkeen Viking-varustamon käytössä onkin ollut 
reilut 50 alusta. Normaalina matkustusvuotena Vi-
king Linella matkustaa yli kuusi miljoonaa matkusta-
jaa Itämeren yli. Ymmärrämme hyvin miksi. Laivoil-
lamme voi kokea tavallisesta arjesta poikkeavia 
matka-elämyksiä. Myös useat ryhmät kokoustavat 
mielellään laivoillamme ja inspiroituvat muun muas-
sa merimaisemista. 
 
Miten Lippulaiva Grace eroaa edellisistä aluksista? 
Viking Grace on Itämeren ensimmäinen alus ja maa-

ilman ensimmäinen suuri matkustaja-alus, jossa 
käytetään LNG:tä. LNG on maailmanlaajuisesti tar-
kasteltuna ainutlaatuinen polttoainevaihtoehto näin 
suurelle matkustaja-alukselle. LNG:n käyttö pienen-
tää typpipäästöjä 85 % ja kasvihuonekaasupäästöjä 
15 %. Rikki- ja hiukkas-päästöjä ei synny käytännös-
sä lainkaan. Viking Gracen sisustus on myös uniikkia, 
sisustusarkkitehti dSign Vertti Kivi kädenjälkeä. 
 
Uusi laiva on tulossa syksyllä, kertoisitko siitä. 
Uusi Viking Glory vie uuteen aikaan. Edistyneiden ja 
innovatiivisten teknisten ratkaisujensa ansiosta Glo-
ry on omaa luokkaansa. Se kuluttaa jopa 10 % vä-
hemmän polttoainetta kuin sisaraluksensa Grace, 
joka nimettiin aikanaan maailman ympäristöfik-
suimmaksi. Glory on myös hiukan kookkaampi kuin 
Grace. 
 
Gloryn modernissa olohuoneessa voi istahtaa ja 
suunnata katseensa horisonttiin isoista ikkunoista. 
Vista Clubissa pyöreä baari tarjoilee juomia erikois-
kahveista pienpanimo-oluihin. Sisustuksessa ja väri-
maailmassa toistuvat saaristoaiheet, majakoiden 
ryhdikkyys ja ruovikkojen pehmeät sävyt. Meri ja 
luonto tulevat täällä lähelle. Vista Clubin erikoisuuk-
siin kuuluvat kattoon asti kaartuvat suuret panoraa-
maikkunat ja kaistale lasilattiaa, jonka läpi avautuu 
huimaava näkymä alas aalloille. Mutta miksi juuri 
nimi ”Vista”? Mielestämme se kuvaa tätä ainutlaa-
tuista tilaa hienosti, tarkoittaahan vista-sana lati-
naksi näköalaa! 
 
Torget, suomeksi tori, on Viking Gloryn kohtaamis-
paikka. Kaksikerroksisen tilan katseenvangitsija on 
jättimäinen led-näyttö, joka ulottuu kerroksesta toi-
seen. Sen eloisa, muuttuva pinta ja isoista ikkunoista 
avautuva luonnonnäytelmä luovat tapaamisiin ai-
nutlaatuista tunnelmaa. 

saamaan, varmaan paremmin onkin kuin täällä. Ei 
ole sankkoja, ei pesuvateja, joten niitä tarvitaan he-
ti. Kuinkas lusikat ja haarukat ja veitset, onkos niitä 
edes sen verran, että alkuun pystyy. Sitten hän 
ajatteli, että Aili lähettäisi tavaroita jo edeltäpäin ja 
sellaisia, jotka eivät matkatavarana tarvitse tulla. 
 
Vielä viime ohjeita Martti kirjoitti vaimolleen: ”Sinne 
tulopäivää en nyt varmasti osaa sanoa, mutta luu-
len, että perjantaina lähden, joten illalla koitan olla 
siellä. Minun paraita pussihousuja elä pakkaa, minä 
laitan ne päälle siellä kun tulen sinne. Voi hyvin ja 
pidä pojasta hyvää huolta.”  

Niin muuttivat vanhempani Aili ja Martti syyskuussa 
kimpsuineen ja kampsuineen pieneen yhteiseen 
kotiinsa. Lokakuussa syntyi lapsi, joka isän petty-
mykseksi oli tyttö. 
 
Kirjoitus perustuu Martin lähettämiin kirjeisiin vai-
molleen Ailille, joka oli vanhempiensa luona Kuohi-
joella.  

Teksti: Raili Koski 
Elämänkertapiirin vetäjä 

Kuvituskuva: finna.fi 
Kuvaaja tuntematon, vuosi 1944-1945     

Viking Line ennen ja nyt 
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Anagrammit 

3   7  8 6   

 8     4  7 

4  1  6   8 2 

7 9   5  2  3 

   8      

5  6  2  1  8 

  7 3 9  8  6 

8  2     9  

  4 2  7   1 

2 6    1   7 

 8   9     

4  1 7  2 8 9  

  6   7 3  5 

 5   2   6  

7  8  3 5 9   

 9 3 5 6  2 7  

 7      8  

 4  2   6 1  
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Jokaiseen pysty– ja vaakariviin sekä 3x3 ruudun kokonaisuuteen tulee kerran numerot  1-9. 

Ratkaisut sivuilla 25. 

Miten kierrätys ja esimerkiksi ruokahävikin vähen-
täminen toimii laivoilla? 
Viking Line suojelee ympäristöä ja harjoittaa mat-
kustajaliikennettä ympäristöystävällisellä tavalla. 
Pitkäjänteisen ja aktiivisen toiminnan ansiosta va-
rustamomme ympäristötyö on paremmalla tasolla 
kuin mitä lainsäädäntö edellyttää. Vuonna 2019 la-
jittelemattomasta jätteestä 96 % kierrätettiin ener-
gian talteenottoa varten ja poltettiin jätteenpoltto-
laitoksissa. Kaikki laivalla syntyvä jäte tuodaan mai-
hin, kierrätetään, käytetään uudelleen, poltetaan, 
laitetaan talteen tai loppukäsitellään muulla tavoin. 
 
Lisääntyneen kierrätyksen myötä vähennämme vai-
kutustamme ilmastoon. Materiaalien kierrätys vaatii 
paljon vähemmän energiaa kuin uusien materiaalien 
hankkiminen luonnosta. Kiertokulku on hyödyksi 
ilmastolle. Viking XPRS:ltä, Viking Gracelta ja Ma-
riellalta on vuonna 2019 viety maihin biokaasutuo-
tantoon 1 199 tonnia ruoanjätteitä, mistä saadaan 
89 925 kuutiometriä biokaasua, mikä vastaa 
101 600 litraa bensiiniä. Biokaasutuotanto ei lisää 
ilmakehän hiilidioksidimäärää eikä pahenna kasvi-
huone-ilmiötä.  
 
M/S Mariellan ruokahävikkiä koskeva projekti sai 
alkunsa huhtikuussa 2019. Vain neljässä kuukaudes-
sa laivalla onnistuttiin pienentämään ruokajätteen 

määrää arviolta 27 tonnilla. Ruokaa säästyi lähes 70 
000 annoksen edestä. Projektin myötä olemme 
myös kiinnittäneet enemmän huomiota valmistus-
määriin, esillepanoon ja annoskokoon.  
 
Sitten voisi tietenkin keskittyä siihen, mitä yhtiöllä 
on tarjottavana ikäihmisille!  
Normaalina aikoina su-ke lähdöillä keskitymme 
ikäihmisille sopivaan ohjelmaan mm. teemaluento-
jen muodossa sekä tarjoamme mahdollisuuden 
tanssimiseen elävän musiikin parissa eri tähtiartis-
tien saattelemana. Minun suosikkini on myös Spa-
osasto, jossa voi nauttia erilaisista hemmotteluhoi-
doista ja hieronnasta sekä tietysti myös saunoa ja 
istua porealtaissa. 
 
Nyt tietenkin korona-aika luo omat haasteensa, 
kuinka turvallista on laivoilla matkustaa? 
Viking Linen tartuntatauteja koskeva työ pandemian 
aikana saa kolmannen osapuolen laadunvarmistuk-
sen ja valvonnan. Laivojen hygieniataso on nostettu 
korkealle, asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuuden 
takaavat toimenpiteet ovat käytössä. Koronatilanne 
otetaan huomioon koko matkan ajan terminaalista 
laivan tiloihin.  

Järjestä kirjaimet uudelleen. Löydät suomalaisia politikkoja ja yhden säveltäjän. 

Hysei Rassaa  
Keuhkokalvorakenne   
Kovin Vene Moka 
Lankeava Kirk  

Lehtisen Brahe 
Lievä Tälli   
Lordi Nassen 
Muinaiset Oliot   

Ohje Rannalta   
Oikkaan Sankari 
Orvokki Itä 
Terapia Posti 

Viktor Jälkipyörä   
Öisin Unialtis 

Viking Linen Sales Manager Johanna Ekbomia  
haastatteli ja tekstin kirjoitti Maarit Rintala. 
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Ratkaisu sivuilla 25. 

ristikko 
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Ystävätoimintamme on  70 vuotta täyttäneille yksi-
näisille ja yksin asuville henkilöille.  
 

 Tukiystävä käy joka toinen viikko, on juttukaveri, 
tukena ulkoilussa ja apuna asioinnissa. 

 Puhelinystävä soittaa 2-4 kertaa kuukaudessa ja 
vaihtaa kuulumiset puhelimitse. 
 Digiystävän kanssa tapaatte joka toinen viikko 
verkon välityksellä (toiminta käynnistyy huhtikuus-
sa). 
 Ulkoiluystävä käy joka toinen viikko ja on kaveri-
na ulkoilussa kesä-elokuun ajan. 

Vapaaehtoiset eivät tee ammattilaisille kuuluvia teh-
täviä ja he toimivat tavallisen ihmisen tiedoin ja tai-
don, joten toimintaan emme voi ottaa henkilöitä 
jotka tarvitsevat ammattilaisen apua muisti-,  
päihde- tai mielenterveyssyistä. 
 
 
LISÄTIETOJA / kysy ystävää:  
puh. 045 613 8839 
www.vanhustuki.fi 
 
Toiminta on maksutonta. 

Koetko yksinäisyyttä—ota ystävä vastaan 

Digiystävätoimintaan! 

Sinä yksinäinen ja vähintään 70-vuotias, ota rohke-
asti loikka digiaikaan ja tule mukaan!  
 
Digiystävätoiminnassa kohtaat vapaaehtoisen ystä-
vän joka toinen viikko helppokäyttöisen videopuhe-
luohjelman kautta. Ohjelman kautta näette ja kuu-
lette toisenne reaaliaikaisesti. Tätä varten sinulla 
tulee olla tabletti, älypuhelin tai tietokone, jossa on 
kamera ja mikrofoni.  
 
Jos haluat mukaan, ota yhteyttä, niin sovitaan oh-
jaajan kartoituskäynti. Kartoituskäynnillä ohjaajam-
me tulee luoksesi ja tarkistaa mm. toimiiko videopu-
heluohjelma laitteessasi. Ohjaaja opastaa ohjelman 
käytössä ja kertoo tarkemmin ystävätoiminnasta.  

Ohjaaja tulee luoksesi myös silloin, kun tapaat ystä-
väsi videopuheluohjelman kautta ensimmäistä ker-
taa. Hän on tukenasi ja varmistaa, että yhteys toimii 
ja ohjelman käyttö sujuu. Saat ohjelman käyttöön 
selkeät kuvalliset ohjeet, ja ongelmatilanteissa voit 
aina myös soittaa meille ja kysyä apua. Opastamme 
sinua mielellämme. 

 
Teksti : Laura Tuominen 

Tukiystävätoiminnan suunnittelija 
 

Ystävätoiminnan ohjaajat Katri ja Sonja ottivat  
kuvan heidän ollessa videopuheluyhteydessä. 
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 Kutsu yhdistyksen jäsenille kevätkokoukseen 
 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 20.4.2021 kello 15.00  

Lounatuulet yhteisötalossa os. Läntinen Pitkäkatu 33, Turku. Virallisen kokouksen jäl-

keen on jäsenilta. 

 

Pandemiantilanteen vuoksi kokoukseen tulee ilmoittautua  

maanantaina 19.4.2021 kello 15 mennessä puh. 044 536 7741. 

 

Mikäli haluat tuoda esille jonkin asian kokouksessa, pyydämme sen kirjallisena 

12.4.2021 mennessä osoitteeseen nina.karuneva@vanhustuki.fi tai postitse toimitettu-

na yhdistyksen osoitteeseen. 

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Otathan jäsenkorttisi mukaan! 

 

 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n kevätkokous 2021 

 

Aika:  tiistai 20.4.2021 kello 15.00 

Paikka: Lounatuulet yhteisötalo Pihlajasali, 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 2020 

6. Yhdistyksen tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen vuodelta 2020 

7. Tilintarkastajan ja toiminnan tarkastajan lausunnon kuuleminen 

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille 

9. Sääntömuutos: jäsenten ja hallituksen mahdollisuus osallistua sääntö-

määräisiin kokouksiin etäyhteydellä. 

10. Muut esille tulevat asiat 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Tervetuloa! 

 

Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallitus 

mailto:info@vanhustuki.fi
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Tilaisuuteen on kutsuttu kaikki pormestariehdokkaat.  

Keskusteluteemoina mm. vanhusystävällinen liikkuminen, paras koti vanhana sekä   

ihmisarvoinen elämä iäkkäänä. 
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KUTSU KAIKILLE VAPAAEHTOISILLEMME 
Tervetuloa yhdessä tutustumaan golfin saloihin! 

 
Tavataan Aura Golfissa (Ruissalon puistotie 536) keskiviikkona 5.5.2021 kello 12 ja  

aloitetaan iltapäivä Klubiravintolassa seisovan pöydän antimista nauttien. Sen jälkeen pääsemme  
kokeilemaan putteja ja swingejä harjoitusalueella. 

 
Ilmoittaudu (puh.044 536 7741) maanantai 26.4. mennessä. 9 € osallistumismaksu  tulee maksaa 30.4. 

mennessä yhdistyksen tilille FI29 4309 2220 1223 , viestiksi osallistujan nimi ja golf . 
 

Noudatamme tilaisuudessa mahdollisia epidemiaan liittyviä suosituksia. 
PS: Fölin bussilla 8 pääsee paikan päälle. 

 
Tapahtumaa tukee Aura Golf ja klubiravintola O A K Y  R E S T A U R A N T .  

Yhdistyksen vapaaehtoisille 

Arkeen Voimaa itsehoidon kurssi 
 
Turun kaupungin Hyvinvointitoimiala tarjoaa kaikille järjestön vapaaehtoisille maksutonta hyvin-
vointia tukevaa Arkeen Voimaa itsehoidon kurssia. Kurssilla käsitellään laaja-alaisesti hyvinvoin-
tiin ja terveyteen liittyviä asioita käytännön työkalujen avulla. 
Kevät 2021 
                          ke  19.5.-23.6. Happy House, Ursininkatu 11, klo 14.30-17.00 
                          to 20.5.-24.6. Runosmäen terveysasema, Signalistinkatu 2,  klo 13.00-15.30 
                          ma 17.5.-21.6. Teams etäryhmä klo 13.00-15.30 
 
www.turku.fi/arkeenvoimaa 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:                   
yhdyshenkilö Mikaela Vuoristo 
p. 040 1537690 
mikaela.Vuoristo@turku.fi      Voit seurata meitä myös Facebookissa ja Twitterissä 

                                                    Facebook: Arkeen Voimaa Turku 
                                                    Twitter: ArVo Turku 

Teet arvokasta työtä ja me haluamme tukea hyvinvointiasi. 

http://www.turku.fi/arkeenvoimaa
http://www.turku.fi/arkeenvoimaa
mailto:mikaela.Vuoristo@turku.fi
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Osallistu Infoon toimistolla (ilmoittaudu) tai etäyhteydellä tiistaina 20.4. tai 18.5. kello 13-14. 

Etälinkki tapahtumaan löytyy kotisivuiltamme www.vanhustuki.fi. 

Vapaaehtoistehtäviä avoinna 

Ryhdy ystäväksi yksinäiselle yli 70-vuotiaalle 

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

Seuraavat kurssit 
Ti 13.4. kello 16.30-19.30 
Ti 25.5.  kello 13-16 
 

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

Toimintamme perustuu vapaaehtoistoimintaan ja noudatamme toiminnassamme  
vapaaehtoistoiminnan periaatteita. Vapaaehtoinen sitoutuu toimimaan haluamassaan  

tehtävässä palkattomasti, tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. 
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Tukiystävätoiminnassa aloitetaan vuonna 2021 Digiystävätoiminta,  
missä vapaaehtoisen ja yksinäisen yli 70-vuotiaan tapaamiset tapahtuvat netissä.  

Tässä ystäväsuhteessa molemmilla osapuolilla tulee olla 
videopuheluyhteyteen tarvittavat välineet käytössä. 

Ensimmäinen perehdytys toimintaan maaliskuun Ystävän peruskurssilla. 

Tarjolla paikkoja kuntoilukummina 

Voit toimia tuki– , puhelin– tai digiystävänä. Tapaat 
vanhuksen joka toinen viikko tai soitat hänelle 2-4 
kertaa kuukaudessa. Tai ryhdy ulkoiluystäväksi ja 
ulkoilette yhdessä joka toinen viikko touko/kesä-
elokuussa (kurssit huhti– ja toukokuussa). 
 
Pääset mukaan osallistumalla Ystävän peruskurssil-
lemme. Kurssille osallistuminen ei velvoita sinua 
aloittamaan toimintaa. 

Seuraavat kurssit  
 Ke 24.3.  kello 16.30-19.30 
 Ke 21.4. kello 13-16 
 Ke 19.5. kello 16.30-19.30 
 
Ilmoittaudu/lisätietoja:  
puh. 045 613 8839 tai https://www.vanhustuki.fi/
toiminta/vapaaehtoistoiminta/ystavatoiminta/ 

Tule tutustumaan toimintaamme 

Kävelyporukan vetäjäksi? 

Pidätkö sinä ulkoilusta? Voisitko toimia käve-
lyporukan vetäjänä yhdessä toisen vapaaeh-
toisen kanssa? 
 
Vanhustuen kulkijat tekevät noin tunnin rau-
hallisia kävelyreissuja eri puolilla Turkua. 
 

Osallistu perehdytykseen ti 30.3. kello 14-16  
 
Ilmoittaudu / lisätietoja:  
puh. 044 536 7741 tai https://
www.vanhustuki.fi/toiminta/
vapaaehtoistoiminta/ryhmanohjaus/ 

https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/
https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/
https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/
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Luentoja ja tietoiskuja on mahdollista seurata etäyhteydellä tai toimistolla. Jos tulet toimistolle, il-
moittaudu puh. 044 536 7741 —paikkoja on rajoitetusti. Etäosallistumislinkit tapahtumiin löytyvät yhdis-
tyksen kotisivuilta www.vanhustuki.fi (Tule mukaan etäryhmiimme). 
 
Noudatamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumisohjeita. Toimistolla tulee käyttää maskia tai visiiriä 
koko tilaisuuden ajan.  
 
Kokoontumista koskevat muutokset ovat mahdollisia. Ajantasaiset tiedot toimistolta. 
 

Olohuoneen tietoiskuissa kuullaan asiantuntija-alustuksia ja vaihdetaan ajatuksia päivän 
teemaan liittyen.  

Virkeä vanhuus –asiantuntijaluennot järjestetään yhteistyössä Tu-
run pääkirjaston ja hyvinvointialan kanssa.  

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Kaikille avoimet luennot ja tietoiskut 

Ma 15.3. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Kuka minut perii? Tarvitsenko minä testamenttia ja 
miten testamentti tehdään? Asiantuntijana OTM 
Kaisa Mähkä asianajotoimisto Kailiala Oy. 
 
Ti 16.3. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento  
Poistetaan yksinäisyyttä yhdessä - Tykkää turkulai-
sesta! Iäkkäiden ihmisten yksinäisyys - mikä lääk-
keeksi?” Luennoitsijana Ystäväpiiri-toiminnan pääl-
likkö, FT Anu Jansson Vanhustyön keskusliitosta. 
Tietoa myös Tykkää turkulaisesta! -kampanjan toi-
minnasta sekä monipuolisia menovinkkejä senioreil-
le. 
 
Ma 29.3. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Turun Kauppatorin Monitori Raimo Oksa esittelee  
Turun kaupungin ja Kelan yhteistä keskitettyä asia-
kaspalvelupistettä, joka avautui syksyllä 2020 KOP-
kolmioon. 
 
Ma 12.4. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Asiaa ajoturvallisuudesta Keskustelua johtaa koulu-
tusohjaaja Elias Ruutti Liikenneturvasta. 
 
Ma 26.4. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Ikäihmisten jalkojen hoidosta ja sen tarpeellisuu-
desta kertoo Kinttupisteestä Sirpa Siekkeli. 
 
Ma 10.5. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Hautajaisjärjestelyt; mitä pitää ottaa huomioon, 
miltä osin järjestelyjä voi tehdä ja miksi hautajaisjär-
jestelyt olisi hyvä tehdä ajoissa? Puhuja hautaustoi-
misto Pietétistä. 
 

 
 
 
 
Ti 11.5. kello 13-14.30 VIRKEÄ VANHUUS –luento  
Ikääntyneiden uudistuneet ruokasuositukset 
Millainen on ruokavalio, joka sopii kaikille ikäänty-
neille omien ruokavalintojen perustaksi ja millainen 
merkitys ravinnolla on kokonaisvaltaiseen hyvin-
vointiin? Luennoitsijana ravitsemusterapeutti Mar-
jut Hakala Turun hyvinvointitoimialan terveyspalve-
luista. Luentotallenne on katsottavissa kahden vii-
kon ajan Turun kaupungin OmaKirjaston sivulla 
www.omakirjasto.fi (videot). 
 
Ma 25.5. kello 13-14.30 OLOHUONE tietoisku  
Turu murre enne ja nykyä - viäläk sitä puhuta ja 
ymmärettä?  Murreguru Esa Laukkanen johdattelee 
asiaan. 

Linkit ja ohjeet etäosallistumi-

seen www.vanhustuki.fi  

(Tule mukaan etäryhmiimme).  

Lisäopastusta  

puh. 044 536 7741. 

 

Toimistolla maskit tarjoaa LOGONET OY FINLAND. 
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Ryhmät ovat maksuttomia ja tervetulleita ovat myös he, jotka eivät 
ole yhdistyksen jäseniä. Toimistolle on esteetön pääsy. Mm. pal-
velulinja 3:n pysäkki on lähellä toimistoa. 

 
Osaan ryhmistä voi osallistua myös etäyhteydellä, linkit  
tapahtumiin kotisivuilla www.vanhustuki.fi     
              Tervetuloa! 

Kaikille avoin ryhmätoiminta maalis-toukokuu 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

KUINKA SE NYT OLIKAAN...? 12.4. alkaen maanantaisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla. Keskustel-
laan muistiasioista ja tehdään aivoja aktivoivia tehtäviä. Ryhmä on tarkoitettu heille, joilla muistiongelmat 
eivät merkittävästi hankaloita arkea. Ohjaajana toimii Anita. 

PIHATUOLIJUMPPA Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 11 Ruusukorttelin sisäpihalla (ei kaa-
tosateella). Tule jumppaamaan oman kuntosi mukaan ja omalla vastuullaan. Ohjaajana toimii Anneli. 

BINGO 19.4. alkaen joka toinen viikko maanantaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (parilliset vii-
kot). Bingo on maksuton eikä sitä tarvitse osata etukäteen. Ohjaajina toimii Helena ja Marja. 

ELÄMÄKERTAPIIRI Joka toinen viikko tiistaisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla (parilliset  
viikot). Tutustutaan elämäntarinoihin ja hahmotellaan oman kirjoittamista. Voit osallistua  
myös etäyhteydellä. Viimeinen kerta 18.5.. Ohjaajana toimii Raili. 

ENGLANNIN KIELIKYLPY Joka toinen viikko keskiviikkoisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla  
(parilliset viikot). Mukaan voi tulla, vaikka englannin puhumisesta olisi  aikaa. Voit osallistua  
myös etäyhteydellä. Viimeinen kerta 21.4.. Ohjaajana toimii Dionysia. 

KÄSITYÖKERHO Joka toinen viikko keskiviikkoisin kello 13-15 yhdistyksen toimistolla (parittomat viikot). 
Tule porisemaan, ompelemaan, kutomaan ja askartelemaan yhdistyksen materiaaleista yhdistyksen hy-
väksi ja lahjoituksiin. Ryhmä osallistuu toukokuun neulegraffitti tapahtumaan. Ohjaajana toimii Anja. 

YSTÄVIÄ JA ELÄMÄÄ 8.4.alkaen joka toinen viikko torstaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla 
(parilliset viikot). Tutustutaan toisiimme jutellen ja mukavia muistellen. Ryhmä kokoontuu huhtikuun ajan. 
Ohjaajina toimii Liisa, Maarit ja Marja. 

TIETOVISA Joka toinen viikko torstaisin kello 13-14.30 yhdistyksen toimistolla (parittomat viikot). 
Rentoa aivojumppaa eriaiheisten kysymysten parissa. Voit osallistua myös etäyhteydellä. Ohjaajana toimii 
Anita. 

PELIKERHO perjantaisin kello 10-11.30 yhdistyksen toimistolla. Pelataan lautapelejä ja korttia—voit tuoda 
myös oman pelisi pelattavaksi. Sään salliessa siirrytään toukokuussa Asemapuistoon pelaamaan mölkkyä. 
Pelikerhon ohjaajana toimii Anne. 

VANHUSTUEN KULKIJAT keskiviikkoisin kello 13-14 parittomilla viikoilla alkaen 3.3. tavataan Vaaka-
huoneen Paviljongin luona (Rantakatu 40) ja parillisilla viikoilla 10.3. alkaen Turun vanha pääkirjaston 
(Linnankatu 2) suihkulähteen luona. Tehdään yhdessä noin kilometrin kävelyreissu kuulumisia rupatel-
len. Ryhmän vetäjillä on vihreät liivit ja yhdistyksen vapaaehtoisen henkilökortti. Ohjaajina Hellevi, He-
lena O, Mirja, Leena M, Leena K, Anneli ja Helena O. 

Kuva: yhdistyksen kuvapankki 

Noudatamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumis- ja hygieniaohjeita. 
Ryhmiin tulee ilmoittautua ja varata paikka etukäteen puh. 044 536 7741. 

Toimistolla tulee käyttää maskia tai visiiriä koko tilaisuuden ajan.  
Kokoontumista koskevat muutokset ovat mahdollisia.  

Ajantasaiset tiedot toimistolta. 

H
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M 
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Kaikille avoimet tilaisuudet 

Ma 15.3. toimisto poikkeuksellisesti suljettu kello 12:30 asti. 

Ti 23.3. kello 13-14.30 
Yhdistyksen toimisto 
Teams 

Vanhusten ääni Yhdistyksen edunvalvontaryhmän järjestämässä  
paneelikeskustelussa tentataan pormestariehdokkaita vanhusten  
asioista. Mukaan on kutsuttu kaikki ehdokkaat ja he osallistuvat  
tilaisuuteen etänä. Voit seurata tilaisuutta myös etäyhteydellä; linkki 
tapahtumaan kotisivuilla www.vanhustuki.fi. 

Ke 14.4. kello 10-11 
Yhdistyksen toimisto 
Teams 

Keskustellaan verenpaineesta ja sen itsehoidosta, keskustelun  
alustajana Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 2. vuosi- 
kurssin opiskelijat.  

Ti 20.4. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Teams 

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

La 8.-24.5. 
Aurajoen ranta alueella 
Tuomiokirkko– ja Kirjas-
tosilta 

Knit’n’Tag Turku -tapahtuma Aurajokirannan puut koristellaan jo viidettä 
kertaa neulegraffiteilla. Tänä vuonna teemana on "Yhdessä". Vanhustuen 
puu on numero 129. Käykääpä ihastumassa! 

Ti 18.5. kello 13-14 
Yhdistyksen toimisto 
Teams 

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

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Noudatamme epidemian vuoksi annettuja kokoontumis- ja hygieniaohjeita.  
 

Tapahtumiin tulee ilmoittautua etukäteen puh. 044 536 7741 —paikkoja rajoitetusti.  
Ajantasaiset tiedot toimistolta. 

Ensin oli tulipora ja tulukset, sitten tulitikut ja kaasusytyttimet. 
Nykyään tulen saa aikaan myös sähköllä!  

 
Kaari-sytyttimessä liekki on korvattu sytyttimien napojen väliin muodostuvalla 
1100-asteisella plasmakaarella. Plasmakaari sytyttää sytytyskohteen helposti, 
turvallisesti ja hallitusti yhdellä napin painalluksella. Sytytintä voi käyttää missä 
asennossa tahansa, sillä plasmakaari ei muodosta ylöspäin suuntautuvaa liek-
kiä. Sytytyskärjet sijaitsevat pitkän varren päässä. Se tekee sytyttimestä help-
pokäyttöisen etenkin ahtaita paikkoja, kuten saunan tulipesää tai kynttilälyh-
tyä sytyttäessä. Liekittömyytensä ansiosta plasmasytytin toimii vaativissakin 
sääolosuhteissa. 
Kaari-sytyttimen energia tulee uudelleenladattavasta säh-

köakusta. Lataaminen onnistuu mikro-USB-laturilla eli samalla, millä moni älypuhe-
linkin ladataan. Täyteen ladattu akku kestää noin 80-100 sytytyskertaa ja akun voi 
ladata uudestaan jopa 500 kertaa, joten sytytin on todella pitkäikäinen. 
 

Teksti ja kuvat: ACTION GROUP FINLAND OY  

Turkulainen ACTION GROUP FINLAND OY tukee yhdistyksen toimintaa lahjoittamalla 
osan myyntituloista toimintamme järjestämiseen. Lisäksi yritys antaa yhdistyksen 
jäsenille alennusta tuotteistaan. Tuotteita on myynnissä toimistolla. 
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Vastaava yhdistystyöntekijä 
Nina Tila 
044 7811 674 
yhdistys@vanhustuki.fi 
 
Yhdistyssihteerit 
Kirsi Hyvärinen 
Noora Holmberg 
044 536 7741 
info@vanhustuki.fi 

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

Tukiystävätoiminnan ohjaaja 
Sonja Vainikka 
050 597 9751 
ohjaaja@vanhustuki.fi 
 
Tukiystävätoiminnan ohjaaja 
(Vera Holm) 
Sijaisena Katri Korvela 
044 536 7721 
ohjaaja2@vanhustuki.fi 

Työntekijöiden yhteystiedot 

Ristikon  
ratkaisu 

Toiminnanjohtaja Nina Karuneva  
045 613 8840, nina.karuneva@vanhustuki.fi 

2 6 9 3 8 1 4 5 7 

5 8 7 4 9 6 1 3 2 

6 3 1 7 5 2 8 9 6 

9 1 6 8 4 7 3 2 5 

3 5 4 1 2 9 7 6 8 

7 2 8 6 3 5 9 4 1 

1 9 3 5 6 8 2 7 4 

6 7 2 9 1 4 5 8 3 

8 4 5 2 7 3 6 1 9 

Pulmien vastaukset 
1. tytinä, sile, syltty, hytinä, punsa, 

hyytelö 
2. ruukkupaisti, uunipaisti, pätsiliha 
3. ropsu, pannukakku, pohojalaanen 

pannari  
4. kapaliha, kuikku, rungreen, suo-

lattua ja kuivattua poron tai hir-
ven liha 

5. räätikkäloora, räätikkäputsi 
6. verimakkara, ”menopaluu”  
7. peruna– tai tömppämämmi, ime-

läkisko, kroppana, plässi 
8. rosolli, sinisalla  
9. porsaanlihakastike 
10. luumukiisseli, väskynäkräämi, 

fäskynäsoppa  

A. Kuminalla maustetu ruisleipä. 
B. Ruisjauhoista tehdyssä taikinakuo-

ressa lanttua ja siankylkeä. 
C. Karjalassa ohuita voitaikinaleivon-

naisia, Hämeessä nopeasti pais-
tettuja leipäsiä. 

D. Maitoon keitetty verileipä. 
E. Ruiskuori, täytteenä peruna-

sosetta ja päällä 1-2 pientä muik-
kua  

F. Lihaliemi 
G. Hiekkaisessa maakuopassa pais-

tettua possupaistia 
H. Karjalanpiirakan näköisiä ohra- tai 

ruistaikinasta tehtyjä piirakoita. 
I. Talkkunasta ja piimästä sekoitettu 

kesäinen aamupala.  

J. Kuusamon ja Posion kuntien ylän-
köalueen järvistä pyydetty muik-
ku. 

 
I. Lapista, Lapin maakuntaleipä  
II. Euran rinkilät Satakunnasta 
III. Virolahden kunnan nimikkoperin-

neruoka  (Kaakkois-Suomi) 
IV. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta 
V. Satakunnan maakuntaleipä  
VI. Lapista 
VII. Etelä-Karjalan Rautjärveltä 
VIII.Raumalta Länsi-Suomesta 
IX. Itä-Suomesta, Savonlinnan nimik-

koruoka  
X. Pohjois-Savosta 

Anagrammien ratkaisut 

Sari Essayah 
Urho Kaleva Kekko-
nen 
Veikko Vennamo  
Ilkka Kanerva 

Elisabeth Rehn  
Ville Itälä 
Li Andersson 
Sulo Aittoniemi  
Tarja Halonen 

Annika Saarikko 
Toivo Kärki  
Pertti Paasio  
Pirkko Työläjärvi  
Sauli Niinistö 

3 2 5 7 4 8 6 1 9 

6 8 9 1 3 2 4 5 7 

4 7 1 5 6 9 3 8 2 

7 9 8 4 5 1 2 6 3 

2 1 3 8 7 6 9 4 5 

5 4 6 9 2 3 1 7 8 

1 5 7 3 9 4 8 2 6 

8 3 2 6 1 5 7 9 4 

9 6 4 2 8 7 5 3 1 

Sudokujen ratkaisut 
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Jäsenedut yhteistyökumppaneiltamme vuonna 2021 

ACTION GROUP FINLAND OY Kaari-
plasmasytyttimet ja taskulamput verkkokaupassa 
www.kaarilighters.com koodilla: vanhustuki21  ja 
yhdistyksen toimistolta -15% . 
 

ASIANAJOTOIMISTO KAILIALA OY, Tuureporinkatu 
6, Turku. Puh. 02 2843 400, www.kplaw.fi. Testa-
mentin ja edunvalvontavaltuutuksen laatiminen  
-15 %. 
 

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

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

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

HIERONTA Satama Wellness Puutarhakatu 17 A 32 
(3krs), Turku. Ajanvaraus: www.satamawellness.fi 
tai Petja puh. 040 094 3505 / Teemu puh. 040 834 
0161 / Susanna puh. 040 725 1140 / Casper puh. 
044 271 4085. 7€ alennus normaalihintaisista hie-
rontahoidoista. 
 

INSTRUMENTARIUM PUPILLI Eerikinkatu 6, Turku. 
Puh. 0203 32 852, www.instru.fi. Voimakkuuksilla 
olevat silmälasit -30 %, ei voi yhdistää muihin tar-
jouksiin tai voimassa oleviin kampanjoihin. 
 

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

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

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

KUNTO- JA HYVINVOINTIKESKUS STUDIO ONE, Pit-
kämäenkatu 6 (3krs), Turku. Puh. 040 829 5464, in-
fo@studio-one.fi. Kuukausijäsenyyksistä -5€/kk. 10x 
Kuntosali ja Ryhmäliikunta -kortit: -10% (rajoitus: 
1kpl/hlö). Veloitukseton tutustumiskäynti kuntosalil-
le tai ryhmäliikuntaan tai tapaaminen (60min) per-
sonal trainerin kanssa.  

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

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

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

RESPECTA OY Joukahaisenkatu 6, Turku (Neo-
sairaalan aulassa). www.respecta.fi. Myymälä avoin-
na ark. 10-16. Puh. 040 3488 579, asiakaspalvelu 
myös turku@respecta.fi. Jäsenetu -10 % myymälän 
valmistuotteista. 
 

RUISSALON KYLPYLÄ Ruissalonpuistotie 640, Turku. 
www.ruissalospa.fi. Sauna- ja allasosaston käyttö     
-40 % päivän hinnasta. Etu voimassa kaikkina päivi-
nä pois lukien aatot ja juhlapyhät, heinäkuu sekä 
viikot 8 ja 52. Alennus on henkilökohtainen. 
 

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

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

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

VIKING LINE, Ensimmäinen linja, Tur-
ku. www.vikingline.fi tai 0600 41577 (2,01 €/
vast.puh. + pvm./mpm.). Viking Linen Vuorokauden-
risteilyt Turusta -10% valitusta hyttiluokasta, tuote-
tunnus: FKKRY. Etua ei voi yhdistää Viking Line Club 
-etuihin. Vanhustuen toimistolta kausittaisia etu-
kortti-tarjouksia. 
 

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

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

Turun Seudun Vanhustuki ry           Jäsenhakemus 2021 
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku                     
 
Liityn  henkilöjäseneksi (15 €/kalenterivuosi, yksityishenkilöt)  

 kannatusjäseneksi (50 €/kalenterivuosi, yritys, yhteisö) 
 
Etunimet          Sukunimi 
 
________________________________ ____________________________________________ 
Osoite                   Postinumero ja -toimipaikka 
 
_________________________________________________ ____________________________ 
Puhelin           Sähköposti           Syntymävuosi 
 
______________________________ _________________________________ ______________ 
Haluan jäsenpaketin ja laskun kirjepostina sähköpostitse  
 
Päivämäärä _____ / ______ 2021  
 
Allekirjoitus, allekirjoituksellani hyväksyn Turun Seudun Vanhustuki ry:n säännöt ja annan luvan 
tallentaa tietoni yhdistyksen jäsenrekisteriin. 
 
_____________________________________________________________________________ 
Lomakkeen vastaanottaja täyttää: 
Jäsenmaksu:  laskutettu _____ / ______ 2021 
   maksettu _____ / ______ 2021 
Jäsenen tiedot tallennettu asiakasrekisteriin _____ / ______ 2021 
Jäsenpaketti toimitettu _____ / ______ 2021 
Vastaanottajan nimikirjaimet: _____________________________           

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

Voit hakea jäsenyyttä: 

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

• tai ilmoittaudu netin kautta 
www.vanhustuki.fi. 

Jäsenyys on aina kalenterivuosikohtainen. 

Jäsenenä saat 

•  Vanhustuen viestin postitettuna kotiisi neljäs-
ti vuodessa 

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

•  jäsenetuja yhteistyökumppaneiltamme 

•  äänioikeuden yhdistyksen sääntömääräisissä 
kokouksissa (henkilöjäsenet). 

Ja lisäksi mahdollistat toimintaamme. Kiitos! 

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

Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumatonta.                   
Kotipaikkamme on Turku. 
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Turun Seudun Vanhustuki ry 

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku  
- Toimisto on avoinna ma-ke kello 9-12 ja to kello 12-15. 
044 536 7741 info@vanhustuki.fi  www.vanhustuki.fi 
facebook.com/Turun-Seudun-Vanhustuki-ry 


