
 

 

 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 

Marraskuu 2022 

MM. PALVELULINJA 3 

Sisarukset Juulia, Irja, Aino ja Martta 1930-luvulla 
Kuva Raili Kosken kotialbumista  



 

 

Tapahtumia toimistolla 

Turun Seudun Vanhustuki ry 

Tervetuloa kaikille avoimiin ja maksuttomiin tapahtumiimme.  

• Ti 1.11. kello 13-14:30 Aarrekartta. Koko-
elma myönteisiä kuvia ja tekstejä. Tuo ku-
va itsestäsi ja halutessasi muita kuvia. 

• Ke 2.11. kello 10-11:30 Levyraati. 

• Ke 2.11. kello 13-15 Käsityökerho. Tule 
ompelemaan tai tekemään muita käsitöitä 
yhdistyksen materiaaleista. 

• To 3.11. kello 13-14:30 Ikivireät keskuste-
luryhmä Hyväntuulista ajatustenvaihtoa. 

• Pe 4.11. kello 10-11:30 Pelikerho Jumpa-
taan aivoja lautapelejä/ korttia pelaten.  

• Ma 7.11. kello 13-14:30 Tietoisku Sydän-
terveys Merike Kujanen Varsinais-Suomen 
Sydänpiiri ry. Voit seurata luentoa myös 
etäyhteydellä, linkki kotisivuilla. 

• Ti 8.11. kello 10-11:30 Elämäkertapiiri. 
Muistellaan menneitä keskustellen ja kir-
joittaen. Tämän kerran aiheena Toppaso-
keri, maitohinkki ja voitahko. 

• Ti 8.11. kello 13-14:30 Aarrekartta. Koko-
elma myönteisiä kuvia ja tekstejä. Tuo ku-
va itsestäsi ja halutessasi muita kuvia. 

• Ke 9.11. kello 10-11:30 Levyraati. 

• Ke 9.11. kello 13-15 Käsityökerho. Tule 
ompelemaan tai tekemään muita käsitöitä 
yhdistyksen materiaaleista. 

• To 10.11. kello 13-15 Yksinäisten vertais-
ryhmä. Tule jakamaan yksinäisyyskoke-
muksia vertaisten kanssa ja löytämään uu-
sia näkökulmia yksinäisyyden käsittelyyn.  

• Pe 11.11. kello 10-11:30 Pelikerho. Pela-
taan lautapelejä/ korttia.  

• Ma 14.11. kello 13-14:30 Bingo. 

• Ti 15.11. kello 13-14 Info kuule ja kysy yh-
distyksen toiminnasta. Voit osallistua 
myös etäyhteydellä, linkki kotisivuilla. 

• Ke 16.11 kello 10-11:30 Levyraati. 

• Ke 16.11. kello 13-15 Käsityökerho. Tule 
ompelemaan tai tekemään muita käsitöitä 
yhdistyksen materiaaleista. 

• To 17.11. kello 13-14:30 Ikivireät keskus-
teluryhmä Hyväntuulista ajatustenvaih-
toa. 

• Ma 21.11. kello 13-14:30 Tietoisku Edun-
valvonta ja edunvalvontavaltuutus. Hen-
kikirjoittaja Juhani Naumanen Digi- ja vä-
estötietovirastosta. Voit seurata luentoa 
etäyhteydellä, linkki kotisivuilla. 

• Ti 22.11. kello 10-11:30 Elämäkertapiiri. 
Muistellaan menneitä keskustellen ja kir-
joittaen. Aiheena Kahvipannu hellan kul-
malla. 

• Ti 22.11. kello 13–
14 Syntymäpäivä-
kahvit marraskuus-
sa syntyneille. Kakun tarjoaa Rebelle Ca-
fe, tilaisuutta tukee Turun Kauppakamari. 
Ilmoittaudu viimeistään to 16.11. 

• Ke 23.11 kello 10-11:30 Levyraati. 

• Ke 23.11. kello 13-15 Käsityökerho. Tule 
ompelemaan tai tekemään muita käsitöitä 
yhdistyksen materiaaleista. 

• To 24.11. kello 13-15 Yksinäisten vertais-
ryhmä.  

• Pe 25.11. kello 10-11:30 Pelikerho. Pela-
taan lautapelejä/ korttia. 

• Ma 28.11. kello 13-14:30 Bingo. 

• Ke 30.11. kello 13-15 Käsityökerho. Tule 
ompelemaan tai tekemään muita käsitöitä 
yhdistyksen materiaaleista. 



 

 

Turun Seudun Vanhustuki ry 

Haluatko aloittaa vapaaehtoistoiminnan van-
huksen tuki–, puhelin– tai digiystävänä ja 
tavata yksinäisen vanhuksen joka toinen viik-
ko? 

Osallistu kurssille ke 16.11. kello 13-16. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: puh. 045 
613 8839 tai https://www.vanhustuki.fi 

Ryhdy yksinäisen ystäväksi 

Ryhtyisitkö kuntoilukummiksi yksin asuvalle 
yli 70-vuotiaalle? Tapaatte joka toinen viikko 
neljän kuukauden ajan jumpan merkeissä. 
Jumppaohjelmat annetaan valmiina ja käy-

dään läpi ohjaajan kanssa. 
Osallistu kurssille ti 8.11. kello 16:30-19:30.  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: puh. 050 
5443313 tai https://www.vanhustuki.fi. 

Aloita kuntoilukummina 

Avoimia vapaaehtoistehtäviä—tule mukaan! 
Toimintamme perustuu vapaaehtoistoimintaan ja noudatamme toiminnassamme  

vapaaehtoistoiminnan periaatteita. Vapaaehtoinen sitoutuu toimimaan haluamassaan  
tehtävässä palkattomasti, tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. 

Vähän vanhaa, vä-
hän uutta, paljon 
mieleen painuvaa. 
Tilaisuuden aloitam-
me kuohuvalla!  
 
Kahvitarjoilu. 
 
Myynnissä arpoja ja 
yhdistyksen käsityö-
kerhon tuotteita. 
 

Yhdistyksen varainhankintatilaisuus, tuotto 
käytetään avoimen toiminnan hyväksi. 
 
Sisäänpääsy ja tarjoilut jäseniltä 10 € ja ei-
jäseniltä 17 €. Lippuja ma 3.10. alkaen toi-
mistolta ja tilaisuuksistamme tai puhelimit-
se.  

Muotia ennen ja nyt sävelten siivin!  
La 5.11. kello 14-15:30 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus 

Black week: myyntitempaus yhdistyksen hyväksi 21.11-25.11.2022. 

Yhdistyksen toimistolla ma-ke, pe 9-15, to 12-15.  

kierrätystavaroiden myyntiä yhdistyksen hyväksi teemalla ”Maksa mitä jaksat”-ostaja mää-

rittää hinnan. saadut tuotot lahjoitetaan yhdistykselle.  

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


 

 

Jäsenmaksumme on 20 € kalenterivuodelta/ 
henkilöjäsen. 
 
Voit hakea jäsenyyttä: 
• Täyttämällä jäsenhakemuslomakkeen 

(toimistolta, jäsenlehdestä, esitteestä).  
• tai netissä www.vanhustuki.fi. 
 

Jäsenenä saat 
• Vanhustuen Viesti –jäsenlehden kotiisi nel-

jästi vuodessa 
• yhteistyökumppaneiltamme jäsenetuja 
• äänioikeuden yhdistyksen sääntömääräi-

sissä kokouksissa 
• Ja pääset maksullisiin tapahtumiimme jä-

senhinnalla. 

Tue paikallista toimintaamme vanhusten  
hyvinvoinnin edistämiseksi - liity jäseneksi! 

   Turun Seudun Vanhustuki ry    

Läntinen Pitkäkatu 33 (katutaso), Turku.  
  Puh 044 536 7741 I info@vanhustuki.fi I www.vanhustuki.fi I  

Toimisto on avoinna ma-ke 9-12 ja to 12-15.  

Ti 1.11. kello 14-15:30 Vanhustuen iltapäivä, 
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus (Puistokatu 
11). Ohjelmassa Rusadoo tanssiryhmä, Teijo 
Pöyhönen laulaa ja laulattaa, lauluryhmä 
Kööri. Juontajana Sirpa Vaitinen.  Maksuton 
sisäänpääsy, kahvi ja pulla 3 €. 

• Sitä sun tätä joka maanantai kello 13–
14 talvipuutarhassa (3. krs) Annelin joh-
dolla. 

• Tuolijumppa liikuntasalissa torstaisin 
kello 14-15. Kukin jumppaa oman kun-
non mukaan ja omalla vastuulla. 

Tapahtumiamme RUUSUKORTTELISSA (Puistokatu 11) 

Ti 8.11. kello 13-14:30 Hoitotahto: Mihin 
tarvitaan hoitotahtoa, ja millainen on hyvä 
hoitotahto?  

Aiheesta luennoimassa ja keskustelemassa 
ylilääkäri Minna Löppönen. 

Virkeä vanhuus -luento pääkirjaston Studiossa (Linnankatu 2) tai  

etäyhteydellä https://omakirjasto.fi/videot/  

Ohjelmassa on ranskalainen farssi Tervey-
deksi, jossa raha ja rakkaus ovat keskiössä. 
Matkan hinta on 31€ jäseniltä ja 38€ ei-
jäseniltä (matka, ruokailu ja ohjelma). 

Kysy vapaista paikoista / tarkemmin puh. 
044 536 7741. 
 
Osallistujan tulee päästä itsenäisesti bussiin. 

Retki Kaarinan teatteriin su 27.11.2022 kello 15:50-20:00 

https://omakirjasto.fi/videot/

