
 

 

 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 
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Tapahtumia toimistolla 

Turun Seudun Vanhustuki ry 

Tervetuloa kaikille avoimiin ja maksuttomiin tapahtumiimme.  

• To 1.12. kello 13-14:30 Ikivireät keskuste-
luryhmä Hyväntuulista ajatustenvaihtoa. 

• Pe 2.12. kello 10-11:30 Pelikerho Jumpa-
taan aivoja lautapelejä/ korttia pelaten.   

• Pe 2.12. kello 13-14.30 Juhlimme Itsenäi-
syyttä yhdistyksen toimistolla.  Esiinty-
mässä muun muassa lauluryhmä Pisarat. 
Ilmoittaudu mukaan ma 28.11 mennessä. 

• Ma 5.12. Toimisto kiinni. 
• Ti 6.12. Itsenäisyyspäivä. Yleinen vapaa-

päivä. 
• Ke 7.12. kello 13-15 Käsityökerho. Tule 

ompelemaan tai tekemään muita käsitöi-
tä yhdistyksen materiaaleista. 

• To 8.12 kello 13-15 Yksinäisten vertais-
ryhmä. Tule jakamaan yksinäisyyskoke-
muksia vertaisten kanssa ja löytämään 
uusia näkökulmia yksinäisyyden käsitte-
lyyn. 

•  Pe 9.12. kello 10-11:30 Pelikerho. Pela-
taan lautapelejä/ korttia 

• Ma 12.12 kello 13-14:30 Bingo. 
• Ke 14.12.  kello 13-15 Käsityökerho. Tule 

ompelemaan tai tekemään muita käsitöi-
tä yhdistyksen materiaaleista. Joulukuus-
sa askartelua ja korttien tekemistä. 

• To 15.12. kello 13-14:30 Ikivireät keskus-
teluryhmä Hyväntuulista ajatustenvaih-
toa. 

• Pe 16.12. kello 10-11:30  Pelikerho Pela-
taan lautapelejä/korttia. 

• Ti  20.12. Elämänkertapiiri kello 10-
11:30 Muistellaan menneitä keskustellen 
tai kirjoittaen. Tarina voi olla vanha tai 
vaikka viisi minuuttia sitten sattunut. Ai-
heena Lasten vaunut ja rattaat 

• Ti 20.12  kello 13–14 
Syntymäpäiväkahvit 
joulukuussa syntyneil-
le. Kakun tarjoaa Kahvi-
la Helmi. tilaisuutta tu-
kee Turun Kauppakama-
ri. Ilmoittaudu viimeis-
tään to 13.12.  

• Ti 20.12. kello 15-17:00 Yksinäisten ver-
taisryhmä. Tule jakamaan yksinäisyysko-
kemuksia vertaisten kanssa ja löytämään 
uusia näkökulmia yksinäisyyden käsitte-
lyyn. 

Ti 13.12. . kello 13-14:30 Ikääntyneiden lää-
kehoito. Miten elimistö muuttuu ikääntymi-
sen myötä? Mitä lääkityksessä pitää ottaa  
huomioon, ja mitä erityispiirteitä iäkkään 
lääkehoitoon liittyy?  

Käydään läpi myös lääkkeiden yhteisvaiku-
tuksia ja keskustellaan siitä, mikä on oikea 
aika ottaa lääkkeet sekä muista käytännön 
asioista. Luennoimassa sairaalafarmasianeri-
koisfarmaseutti Susanna Lauroma. 

Virkeä vanhuus -luento  
pääkirjaston Studiossa (Linnankatu 2) tai  

etäyhteydellä https://omakirjasto.fi/videot/  

Toimisto on suljettu 23.-31.1.2022 

Hyvää joulun  

aikaa! 

https://omakirjasto.fi/videot/


 

 

Turun Seudun Vanhustuki ry 

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  13.12. kello 13-16.00 
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 teh-

tävässä palkattomasti, tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. 

Tapahtumiamme RUUSUKORTTELISSA (Puistokatu 11) 

• Sitä sun tätä joka maanantai kello 13–
14, 16. joulukuuta saakka talvipuutar-
hassa (3. krs) Annelin johdolla. 

 
 

• Tuolijumppa liikuntasalissa torstaisin 
15.12. asti kello 14-15.  Joulukuussa Ku-
kin jumppaa oman kunnon mukaan ja 
omalla vastuulla. 

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.  

Digiopastusta vasta-alkajille 
ma 9.1., 23.1. ja 6.2.  

kello 10-11:30 toimistolla. 
 

Oletko hankkimassa tai vaihtamassa kän-
nykkää, tablettia, kannettavaa? Haluaisitko 
oppia vähän enemmän: viestien lähettelyä, 
tilata lippuja, varoa huijauksia, kuvata, us-
kallusta käyttää digilaitetta?  
 

Ensimmäisellä kerralla keskustellaan laite-
hankinnoista ja älylaitteen peruskäytöstä.  
Seuraavien opastuskertojen sisältö sovitaan 
ryhmäläisten kanssa ensimmäisellä tapaa-
misella. 
 
Opastajina toimivat EKL:n Verkosta virtaa 
ohjaajat. 
 

Ilmoittaudu ke 4.1. mennessä toimistolle 
puh. 044 536 7741.  

Podcast -työpaja 

Tule tutustumaan, miten tehdään omapod-

cast-äänitallenne. Podcastit toteutetaan ryh-

missä, eikä osallistuminen vaadi aikaisem-

paa teknistä osaamista. Pajassa myös tutus-

tutaan podcasteihin ja otetaan selvää mistä 

niitä löytää kuunneltavaksi. Ryhmää ohjaa 

Johannes Repo Mediametkasta. 

Pajat pe 13.1., 20.1. ja 27.1. kello 13-15 toi-

mistolla.  

Ilmoittaudu 7.1. mennessä toimistolle. 

Kirja vs elokuva -paja  

Pajassa kirjaa ja elokuvaa tulkitaan yhdessä 

ja pohditaan, mitne asioita voidaan esittää 

kirjoitetussa muodossa ja elokuvallisesti. 

Tietysti myös nautitaan yhdessä kirjan ja 

elokuvan äärellä. 

 Pajat ke 25.1. kello 13-14:30, ke 8.2. kello 

13-15 ja ke 22.2. kello 13-14:30 toimistol-

la. Valmistaudu pajaan lukemalla Agatha 

Christien Kuolema Niilillä. 

Ilmoittaudu 18.1. mennessä toimistolle. 


