
 

 

 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 

Virkeä vanhuus: -luento 

Pääkirjaston Studiossa (Linnankatu 2) tai etäyhteydellä https://omakirjasto.fi/videot 

Ti 10.1. kello 13-14:30 Sukupuolineutraalius, L.G.B.Q.I.A+, translaki– mitä nämä tarkoitta-

vat? Miksi sateenkaari-ihmisistä käytetään hankalaa kirjainsarjaa? Mitä merkitystä on suku-

puolineutraaleilla wc-tiloilla? Mitä tarkoittaa vähemmistöstressi? Näihin ja muihinkin kysy-

myksiin kerrotaan vastauksia luennolla, jossa pureudutaan hankaliin termeihin selkosuo-

mella. Luennoimassa Taija Ahlstedt Turun Seudun Seta ry:stä. 

 

Tervetuloa kaikille avoimiin ja maksuttomiin tapahtumiimme.  

• To 5.1. kello 13-15 Avoin Yksinäisten ryh-
mä Tervetuloa kaikki! 

• Pe 6.1 Loppiainen toimisto kiinni. 

 

• Ma 9.1 kello 13-14:30 Bingo 

• Ti 10.1. kello 16:30-19:30 Kuntoilukummi-
kurssi 

• To 12.1. kello 13-14:30 Ikivireät keskuste-
luryhmä Hyväntuulista ajatustenvaihtoa. 

• Pe 13.1 kello 10-11:30 Pelikerho 

 

• Ma 16.1. kello 13:00-14:30 Tietoisku/ Hy-
vinvointi alkaa jaloista, hoidosta kerto-
massa ft Laura Tuominen FootBalancelta 
sekä jalkahoitaja Kirsi Oksanen Po-
doGo:sta. 

• Ti 17.1. kello 10-11:30 Elämäkertapiiri 

• Ti 17.1. kello 13-14 Synty-
mäpäiväkahvit tammi-
kuussa syntyneille. Kakun 
tarjoaa Naantalin Aurinkoi-
nen Tilaisuutta tukee Turun 
kauppakamari Ilmoittaudu 
viimeistään ti 10.1. 

• Ke 18.1. kello 12:30-15 Käsityökerho. Tule 
ompelemaan tai tekemään muita käsitöitä 
yhdistyksen materiaaleista. 

• To 19.1. kello 13-15 Avoin Yksinäisten ver-
tais-ryhmä. Tule jakamaan yksinäisyysko-
kemuksia vertaisten kanssa ja löytämään 
uusia näkökulmia yksinäisyyden käsitte-
lyyn.  

• Pe 20.1 . kello 10-11:30 Pelikerho. Pela-
taan lautapelejä/ korttia.  

 

• Ma 23.1. kello 13-14:30 Bingo 

• To 26.1 kello 13-14:30 Ikivireät 

• Pe 27.1. kello 10-11:30 Pelikerho 

 

• Ma 30.1 kello 13-14:30 Tietoisku: Ranne-
vaivojen ennaltaehkäisy ja itsehoito Milka 
Reponen Tule tietokeskus 

• Ti 31.1. kello 10-11:30 Elämäkertapiiri 

• Ti 31.1. kello 13-14:00 Info tule kuule-
maan yhdistyksen monipuolisesta toimin-
nasta. 

 

Yksinäisten vertaisryhmä Omaishoitokeskuksessa 

Suljettu yksinäisten vertaisryhmä, parillisten viikkojen tiistaisin 10.1.2023 — 16.5.2023 

klo 15:00-16:30 Omaishoitokeskuksessa, Vanha Hämeentie 105. Ilmoittautumiset ja kyse-

lyt: Katri Korvela puh. 0447147010. 



 

 

Turun Seudun Vanhustuki ry 

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

Osallistu kurssille 25.1. kello 9-12. 
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 10.1 kello 16:30-19:30.  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: puh. 050 
5443313 tai https://www.vanhustuki.fi. 

Aloita kuntoilukummina 

Tervetuloa juhlimaan Runebergin päivää toimistollemme 

Juhlimme etukäteen jo perjantaina 3.2.2023. klo 13-14:30. Ilmoittaudu mukaan 
30.01.2023 mennessä.  

Tapahtumiamme Ruusukorttelissa (Puistokatu 11) 

Tuolijumppa liikuntasalissa torstaisin 12.1. alkaen kello 14-15. 31.5. saakka. 

Tule jumppaan oman kuntosi mukaan ja omalla vastuullasi. 

 Osaan liikkeistä annetaan seisten tehtävä vaihtoehto. 

Hyväntekeväisyystilaisuus 

Su 19.2. kello 13-14:30   

Tuotto yhdistyksen avoimen toi-

minnan hyväksi. 

Ruskon harmonikkakerho konser-

toi ja tanssittaa  

Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksessa,  

Karviaiskatu 7, Turku.  

Tilaisuudessa on myynnissä käsityökerhon tuotteita ja arpoja. Li-

put 10 € jäseneltä ja 17 € ei-jäseneltä (sisältää kahvin) myynnissä 

16.1. alkaen toimistolla. 

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.  

ma 9.1., 23.1. ja 6.2. kello 10-11:30 toimis-
tolla. Oletko hankkimassa tai vaihtamassa 
kännykkää, tablettia, kannettavaa? Haluaisit-
ko oppia vähän enemmän: viestien lähette-
lyä, tilata lippuja,  
Varoa huijauksia, kuvata, uskallusta käyttää 
digilaitetta? Ensimmäisellä kerralla keskustel-
laan laitehankinnoista ja älylaitteen perus-

käytöstä. Seuraavien opastuskertojen sisältö 
sovitaan ryhmäläisten kanssa ensimmäisellä 
tapaamisella. Opastajina toimivat EKL: ver-
kosta virtaa ohjaajat. 
Ilmoittaudu ke 4.1. mennessä toimistolle 
Puh. 044 536 7741. 

Digiopastusta vasta-alkajille 

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. ja 20.1. kello 13-15 ja ti 24.1. 

kello 12:30-14:30 toimistolla.  

Ilmoittaudu 7.1. mennessä toimistolle. 

Kirja vs elokuva -paja  

Pajassa kirjaa ja elokuvaa tulkitaan yhdessä 

ja pohditaan, miten 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. Pajan ohjaajana Johannes Repo, Me-

diametkasta. 

Ilmoittaudu 18.1. mennessä toimistolle. 


