
 

 

 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 

Helmikuu 2023 

MM. PALVELULINJA 3 

Kuva: Raili Kosken kotialbumista 50-luvun alusta 



 

 Tapahtumia toimistolla 
Tervetuloa kaikille avoimiin ja maksuttomiin tapahtumiimme.  

• Ke 1.2. kello 12:30-15 Käsityökerho. Tule 
ompelemaan tai tekemään muita käsitöitä 
yhdistyksen materiaaleista. 

• To 2.2. kello 13-15 Avoin Yksinäisten vertais-
ryhmä. Tule jakamaan yksinäisyyskokemuk-
sia vertaisten kanssa ja löytämään uusia nä-
kökulmia yksinäisyyden käsittelyyn.  

• Pe 3.2 kello 10-11:30 Pelikerho. Pelataan 
lautapelejä/ korttia.  

• Ma 6.2. kello 13-14:30 Bingo 

• To 9.2. kello 13-14:30 Ikivireät keskustelu-
ryhmä Hyväntuulista ajatustenvaihtoa. 

• Pe 10.2. kello 10-11:30 Pelikerho. Pelataan 
lautapelejä/ korttia.  

• Ma 13.2. kello 13:00-14:30 Tietoisku: Koto-
na Asuen, Seniorihoiva -henkilökohtaista 
hoivaa senioreille. Paikalla Kotona Asuen Se-
niorihoivan palvelukoordinaattori Mira Pank-
konen kertomassa palveluista. 

•  Ti 14.2. kello 10-11:30 Elämäkertapiiri 

• Ke 15.2. kello 10-11:30 Vanhusten ääni/V-S 
hyvinvointialue –keskustelutilaisuus, koke-
muksia alueen toiminnasta. 

• Ke 15.2. kello 12:30-15 Käsityökerho. Tule 
ompelemaan tai tekemään muita käsitöitä 
yhdistyksen materiaaleista. 

• To 16.2. kello 13-15 Avoin Yksinäisten ver-
tais-ryhmä. Tule jakamaan yksinäisyyskoke-
muksia vertaisten kanssa ja löytämään uusia 
näkökulmia yksinäisyyden käsittelyyn. 

• Pe 17.2. kello 10-11:30 Pelikerho. Pelataan 
lautapelejä/ korttia.  

• Ma 20.2. kello 13-14:30 Bingo 

• Ti 21.2. kello 13-14 Syntymäpäiväkahvit hel-
mikuussa syntyneille. Kakun tarjoaa Gaggui 
Kaffela. Tilaisuutta tukee Turun kauppakama-
ri Ilmoittaudu viimeistään 15.2.2023. 

• To 23.2. kello 13-14:30 Ikivireät keskustelu-
ryhmä Hyväntuulista ajatustenvaihtoa. 

• Pe 24.2. kello 10-11:30 Pelikerho. Pelataan 
lautapelejä/ korttia. 

• Ma 27.2. kello 13:00-14:30 Tietoisku: Nivel-
rikosta ja sen hoidosta. Käydään läpi sopivia 
liikuntamuotoja ja liikkeitä sekä puhutaan 
myös tasapainosta ja sopivista harjoitteista. 
Eeva Himmanen kertoo myös TSNY:n tarjoa-
mista mahdollisuuksista.   

• Ti 28.2 kello 10-11:30 Elämäkertapiiri 

• Ti 28.2. kello 13-14 Info: Tervetuloa kuule-
maan Vanhustuen monipuolisesta toimin-
nasta. 

Uusi ryhmä aloittaa jälleen Vanhustuen toimis-

tolla perjantaisin 17.3.–5.5.2023 klo 12.30–

14.30, yhteensä seitsemän kertaa. Mukaan 

mahtuu 10 henkilöä, mielellään heitä, jotka ei-

vät ole olleet aikaisemmin muistiryhmässä. Ryh-

mäläiseltä toivotaan säännöllistä osallistumista 

ja, ettei hänellä ole arkisuoriutumista haittaavaa 

muistisairautta. Ryhmän asiasisältö on etenevä 

kokonaisuus, jossa osallistujien kokemuksilla ja 

oivalluksilla on merkittävä sijansa. Tehtävät ovat 

pääasiassa kynä-paperitehtäviä.  

Ryhmän ohjaajana toimii Anita, joka on vapaa-

ehtoinen Ahaa! -aivotreeniohjaaja sekä Aivolii-

ton vapaaehtoinen aivoterveysosaaja.  

Ilmoittaudu pe 10.3. mennessä soittamalla 044 

536 7741 tai toimistolla ja tilaisuuksissamme.  

Arjen aivo– ja muistiterveys 



 

 

Virkeä vanhuus: -luento 
Pääkirjaston Studiossa (Linnankatu 2) tai etäyhteydellä https://omakirjasto.fi/videot 

Ti 14.2. kello 13-14:30 Edunvalvontavaltuutus – miksi ja miten se tehdään? 

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla henkilö voi itse määrätä asioidensa hoidosta siltä varal-

ta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Luennoitsijana lakimies Kaisa 

Mähkä Asianajotoimisto Kailiala Oy:stä. Lisäksi tilaisuudessa on mukana Arto Mettänen Hautaus-

toimisto Perttala, Annikki Perttala-Koskinen Oy:stä vastaamassa kuulijoiden mahdollisiin kysy-

myksiin hautajaisjärjestelyihin liittyen. 

Turun Seudun Vanhustuki ry 

Haluatko aloittaa vapaaehtoistoiminnan van-
huksen tuki–, puhelin– tai digiystävänä ja ta-
vata yksinäisen vanhuksen joka toinen viikko? 

Osallistu kurssille 22.2. kello 16:30-19:30. 
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 7.3. kello 16:30-19:30.  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: puh. 050 
5443313 tai https://www.vanhustuki.fi. 

Aloita kuntoilukummina 

Hyväntekeväisyystilaisuus 

Su 19.2. kello 13-14:30   

Tuotto yhdistyksen avoimen toiminnan hyväksi. 

Ruskon harmonikkakerho konsertoi ja tans-

sittaa  

 

Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksessa,  

Karviaiskatu 7, Turku.  

Tilaisuudessa on myynnissä käsityökerhon tuotteita ja arpoja. Liput 10 € jäseneltä ja 

17 € ei-jäseneltä (sisältää kahvin) myynnissä 16.1. alkaen toimistolla. 

Tuolijumppa Ruusukorttelissa (Puistokatu 11) 

Tuolijumppa Ruusukorttelin liikuntasalissa torstaisin kello 14-15. toukokuun loppuun asti. Tule 

jumppaamaan oman kuntosi mukaan ja omalla vastuullasi. 

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.  

Keskiviikkona 29.3.2023 kello 14 näytös (noin 2 h väliaikoineen) 

Ohjelmassa on kotimainen komedia Perinnönjakajat, jonka ovat kirjoittaneet  

Reidar Palmgren ja Tapio Liinoja. Esityksen ohjaa Tero Heinämäki. 

Voi tulla bussin kyytiin joko  

• Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksesta kello 11 tai 

• Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen sisäpihalta kello 11:15. 

Osallistujan tulee päästä itsenäisesti bussiin. 

Menomatkalla poiketaan Laitilassa Tiihosen kahvilassa.  

Näytöksen jälkeen siirrymme ruokailemaan ravintola Buena Vistaan, joka sijaitsee noin 300 m 

päässä teatterista kanaalin rannassa. Kerro varauksen yhteydessä, minkä keiton seuraavista valit-

set:  kermainen lohikeitto, juustoinen kasviskeitto tai hirvenlihakeitto. Keiton lisäksi hintaan kuuluu 

salaatti, patonki, ruisleipä ja voi noutopöydästä, vesi, maito ja kotikalja sekä kahvi / tee ja korva-

puusti. Ruuat ovat laktoosittomia, kerro mahdollisesta muusta erikoisruokavaliostasi varauksen yh-

teydessä. Paluumatkalle lähdemme noin 17:15. Takaisin Ruusukorttelissa olemme noin 18:30 ja 

Lehmusvalkamassa noin 18:45. Matkanjohtajina toimivat Tuula Nuutinen ja Seppo Grönlund. 

Matkan hinta on 46,50 € jäseniltä ja 53,50 € ei-jäseniltä. Hintaan sisältyy matkat, teatterilippu ja 

Teatterimatka Raumalle 

Varaa ensin paikka soittamalla toimistolle 044 

536 7741, toimistolla tai tilaisuuksissamme.  

Ilmoittautuminen on sitova, kun matka on mak-

settu 27.2.2023 mennessä Turun Seudun Van-

hustuki ry:n SP:n tilille FI29 4309 2220 1223 25. 

Kirjoita viestiksi matkalle lähtijän/lähtijöiden ni-

mi ja teatteri.  

Matkan voi maksaa käteisellä tilaisuuksissamme 

ja yhdistyksen toimistolla on myös korttimaksu-

mahdollisuus. 


