
 

 

 Elämään iloa ja ystävältä tukea! 

Turun Seudun Vanhustuki ry 
Lounatuulet Yhteisötalo, katutaso 
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku 
Toimisto avoinna ma-ke 9-12 ja to 12-15  
Puh 044 536 7741  
info@vanhustuki.fi  
www.vanhustuki.fi 

Joulukuu 2021 

MM. PALVELULINJA 3 

Toimisto on suljettu 20.12.2021-2.1.2022 

Näkymä kohti Tuomaan siltaa. 
Kuva: Kirsi Hyvärinen 



 

 

Kaikille avoimet ja maksuttomat tilaisuudet 

Maanantait: 

 

BINGO kello 13-14.30 
13.12. 

Yhdistyksen toimistolla 
Tule oppimaan ja pelaamaan bingoa.  

Tiistait: 
ELÄMÄKERTAPIIRI 
14.12. kello 10-11.30 
 

Yhdistyksen toimistolla 
Tutustutaan elämäntarinoihin ja hahmotellaan oman  
kirjoittamista. 

VANHUSTUEN  
ILTAPÄIVÄ  
7.12. kello 14-15.30 
 

Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puistokatu 11, Turku. 
Iltapäivää vietetään itsenäisyyden ja joululaulujen merkeissä. 
Ilonlähettiläät Sirpa ja Oskari tonttuineen. Tilaisuuden juontaa 
Sirpa Vaitinen. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 2 €. 

Näin merkittyihin ryhmiin voit osallistua myös etäyhteydellä. Linkki tapah-
tumiin löytyy osoitteesta www.vanhustuki.fi. Lisätietoja ja opastusta saa toi-
mistolta. 

Keskiviikot: 
Joulumyyjäiset 
1.12. kello 13-17 

Yhdistyksen toimistolla 
Myynnissä käsityökerhon tuotteita, kortteja ja arpoja. Tarjolla 
glögiä ja pipareita. Tavattavissa henkilökunta. Tervetuloa edulli-
sille ostoksille! 

KÄSITYÖKERHO 8.12.  
kello 13-15 
 

Yhdistyksen toimistolla 
Tule porisemaan, ompelemaan, kutomaan ja askartelemaan yh-
distyksen materiaaleista yhdistyksen hyväksi ja lahjoituksiin.  

IKIVIREÄT 2.12. 
kello 13-14.30 
 

Yhdistyksen toimistolla 
Yhdessäoloryhmässä keskustellaan mukavassa hengessä kahvi-
kupin äärellä. Tule sinäkin vaihtamaan ajatuksia! 

TIETOVISA 9.12. 
kello 13-14.30 
 

Yhdistyksen toimistolla  
Mukavaa aivojumppaa eriaiheisten kysymysten parissa.  

Torstait: 

Kaukana siintävät horison-
tit, hiljaa aaltoilevat pellot. 
Jäisen talven tuikkivat sil-
mät, toisiaan seuraavat 
erämaat. 

Opimme tuntemaan äänesi, 
liikkumaan laineillasi. 
Kylpemään rannoillasi, 
huokailemaan metsissäsi. 
Koskettamaan kallioitasi. 
Sytyttämään tulesi. 
Saimme järvissäsi ikikas-

teen, hiljaisuudessasi avai-
men onneen. 
 
Ja kutsumme sinua synnyin-
maaksi. Sillä se on sinun to-
dellinen nimesi. 
Hyvää itsenäisyyspäivää! 

Kotimaa 



 

 

ANNELIN PIHATUOLIJUMPPA  
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 11 
Ruusukorttelin sisäpihalla (kelin mukainen pukeutuminen ja 
säävarauksella).  
Kukin jumppaa oman kuntonsa mukaan ja omalla vastuullaan. 

Perjantait: 
PELIKERHO  
kello 10-11.30 
joka perjantai 17.12. 
asti 

Yhdistyksen toimistolla 
Jumpataan aivoja lauta- tai korttipelien tai sisämölkyn parissa 
toimistolla. 
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Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin . 

Lähde yhdistyksen teatterimatkalle  
Raumalle 9.2.2022! 

Voit lähteä matkaan joko Lehmusvalkaman 
hyvinvointikeskuksesta kello 11:00 tai Ruusu-
korttelin hyvinvointikeskuksesta kello 11.15. 
Osallistujan tulee päästä itsenäisesti bussiin. 
 
Poikkeamme menomatkalla Tiihosen kahvila-
konditoriassa Laitilassa. Teatterinäytös 
”Pirtumiehet” alkaa kello 14. Näytöksen jäl-
keen jatkamme Pyhärannassa Kasitien var-
ressa sijaitsevaan kahvila-ravintola Ihoden 
asemalle, missä on mahdollisuus ruokailla 
omakustanteisesti. 
 
Takaisin Turussa olemme noin kello 18:30 
(Ruusukortteli) ja 18:45 (Lehmusvalkama). 
 

Matkan hinta on 34 € jäseniltä ja 39 € ei-
jäseniltä (sis. matkat ja teatterilipun). 
 
Varaa ensin paikka soittamalla toimistolle 
044 536 7741 tai ilmoittaudu tilaisuuksis-
samme / toimistolla.  
Kerro ilmoittautuessasi tuletko kyytiin Leh-
musvalkamasta vai Ruusukorttelista sekä 
mahdollisesta erikoisruokavaliostasi. 
 
Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on 
maksettu 7.1.2022 mennessä Turun Seudun 
Vanhustuki ry:n Liedon SP:n tilille FI29 4309 
2220 1223 25. Kirjoita viestiksi matkalle läh-
tijän nimi ja teatteri. Matkan voi maksaa 
myös toimistolla käteisellä ja kortilla. 

Muistojen sävelet 
16.12. 
Kello 13-14.30 
 

Lounatuulet yhteisötalo, Pihlajasali (2.krs),  
Läntinen Pitkäkatu 33, Turku 
Musiikilla on merkittävä voima. Laulut herättävät muistoja, vie-
vät meitä tiettyihin elämänhetkiin. Jotta nämä laulut ja muistot 
eivät unohtuisi vaan jatkaisivat elämää, olemme keränneet niitä 
talteen. Tule kuuntelemaan tarinoista koottu esitys ja jakamaan 
yhteisen hetken.  

TUOLIJUMPPA 

2.12.  9.12.  ja  16.12. 
Kello 14-15 
 

Ruusukorttelin juhlasali, Puistokatu 11 

Tule jumppaamaan Annelin ohjauksessa iloiseen joukkoomme. 

Kukin jumppaa oman kuntonsa mukaan ja omalla vastuullaan.  



 

 

Osallistu kurssille ja aloita vapaaehtoisena 
- etsimme toimintaan tavallisia ihmisiä 

KUNTOILUKUMMI KURSSI 
Ti 11.1. klo 13-16 
 

Kuntoilukummina tapaat vanhuksen joka toinen viikko 
neljän kuukauden ajan jumpan merkeissä. Jumppaoh-
jelmat annetaan valmiina ja käydään läpi ohjaajan kans-
sa. 
Ilmoittaudu/lisätietoja:  
puh. 050 5443313 tai www.vanhustuki.fi/toiminta/
vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/  
Kurssille osallistuminen ei velvoita sinua aloittamaan 
vapaaehtoisena. 

YSTÄVÄN PERUSKURSSI 
Ke 26.1. klo 16:30-19:30  
Yhdistyksen toimistolla 

Voit toimia esim. yksinäisen tuki– tai digiystävänä, jol-
loin tapaat vanhuksen joka toinen viikko. 
Ilmoittaudu/lisätietoja:   
puh. 045 613 8839 tai www.vanhustuki.fi/toiminta/
vapaaehtoistoiminta/ystavatoiminta/ 
Kurssille osallistuminen ei velvoita sinua aloittamaan 
vapaaehtoisena. 

 Turun Seudun Vanhustuki ry—arvokkaan vanhuuden puolesta. 

Oikein mukavaa joulun aikaa! 
  

Laitathan kalenteriisi vuoden 2022 ensimmäiset tapahtumamme 

• Tiistaina 4.1. kello 14 Vanhustuen iltapäivä, Ruusu-

korttelin hyvinvointikeskuksessa Puistokatu 11, Turku. 

• Keskiviikkona 5.1. kello 13 Käsityökerho, yhdistyksen 

toimistolla. 

• Perjantaina 7.1. kello 10 Pelikerho, yhdistyksen toimistolla. 

• Maanantaina 10.1. kello 10 Asiaa aluevaaleista, alustus kansanedustaja Aki 

Lindén, yhdistyksen toimistolla. 

• Maanantaina 10.1. kello 13 Bingo, yhdistyksen toimistolla. 

• Tiistaina 11.1. kello 10 Elämäkertapiiri yhdistyksen toimistolla. 

Tilaisuuksiin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita ilmoittautumatta. 

https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/
https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vanhuksen-kuntoilukummiksi/

