
 

 

 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 
Tervetuloa kaikille avoimiin ja maksuttomiin tapahtumiimme.  

• Ke 1.3. kello 12.30-15 Käsityökerho. Tule 
ompelemaan tai tekemään muita käsitöitä 
yhdistyksen materiaaleista. 

• To 2.3. kello 13-15 Avoin Yksinäisten vertais-
ryhmä. Tule jakamaan yksinäisyyskokemuk-
sia vertaisten kanssa ja löytämään uusia nä-
kökulmia yksinäisyyden käsittelyyn.  

• Pe 3.3 kello 10-11.30 Pelikerho. Pelataan 
lautapelejä/korttia.  

 

• Ma 6.3. kello 13-14.30 Bingo 

• To 9.3. kello 13-14.30 Ikivireät keskustelu-
ryhmä Hyväntuulista ajatustenvaihtoa. 

• Pe 10.3. kello 10-11.30 Pelikerho.  

 

• Ma 13.3. kello 13-14.30 Tietoisku: Föli ja 
ikäihmiset - Tietoa ja opastusta Fölin ja 
reittioppaan käytöstä. 

• Ti 14.3. kello 10-11.30 Elämäkertapiiri 

• Ke 15.3. kello 12.30-15 Käsityökerho.  

• To 16.3. kello 13-15 Avoin Yksinäisten ver-
tais-ryhmä.  

• Pe 17.3. kello 10-11.30 Pelikerho. 

 

• Ma 20.3. kello 13-14.30 Bingo 

• Ti 21.3. kello 13-14 
Syntymäpäiväkahvit 
maaliskuussa synty-
neille. Kakun tarjoaa Verainen. Tilaisuutta 
tukee Turun kauppakamari Ilmoittaudu vii-
meistään 14.3.2023. 

• To 23.3. kello 13-14.30 Ikivireät keskustelu-
ryhmä Hyväntuulista ajatustenvaihtoa. 

• Pe 24.3. kello 10-11.30 Pelikerho. 

 

• Ma 27.3. kello 13-14.30 Tietoisku: Yhteisölli-
sessä asumisessa onni syntyy muista ihmi-
sistä! Nonna Linnan johtaja Anne Holmberg 
kertoo, millaista on elämä ikäihmisten yhtei-
söllisessä asumisessa ja miten Nonnan aja-
tus, toiminta ja rakennus eroavat siitä mihin 
Suomessa on ennen ehkä totuttu. 

• Ti 28.3 kello 10-11.30 Elämäkertapiiri 

• Ti 28.3. kello 13-14 Info: Tervetuloa kuule-
maan Vanhustuen monipuolisesta toimin-
nasta. 

• Ke 29.3. kello 12.30-15 Käsityökerho.  

• To 30.3. kello 13-15 Avoin Yksinäisten ver-
tais-ryhmä. 

• Pe 31.3. kello 10-11.30 Pelikerho. 

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) 

Ti 14.3. kello 13-14.30 Kelan palvelut ikäihmisille 

Aiheesta luennoimassa Kelan palveluasiantuntija. Huom! Tätä luentoa ei striimata. 

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

Osallistu kurssille 22.3. 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 7.3. kello 16.30-19.30.  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: puh. 050 
5443313 tai https://www.vanhustuki.fi. 

Aloita kuntoilukummina 

Tuolijumppa Ruusukorttelissa (Puistokatu 11) 

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

jumppaamaan oman kuntosi mukaan ja omalla vastuullasi. Osaan liikkeistä annetaan seis-

ten tehtävä vaihtoehto. 

7.3. Vanhustuen iltapäivä Toimintakeskus Panskiksessa (Hyrköistentie 26) 

Toimintakeskus Panskis (entinen ME-Talo) tiistaina 7.3.2023 klo 14-15.30. Ilon lähettiläät esiin-

tyvät ja laulattavat. Juontajana Sirpa Vaitinen. Maksuton sisäänpääsy. Kahvi 3 €.  Yhteistyössä 

Fingerroosin säätiön kanssa. 

Vanhustuen eduskuntavaalipaneeli 

Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa (Puistokatu 11) 

Ke 15.3. kello 17-19 

Tule seuraamaan mielenkiintoista vaalipaneelia. Kahvi ja pulla 3€.  

Vanhustuen myyjäiset 13-17.3. yhdistyksen toimistolla 
Osallistumme maailmanlaajuiseen kierrätyspäivään. Toimistolla on viikon ajan kierrätystavaroi-

den myyntiä yhdistyksen hyväksi teemalla ”Maksa mitä jaksat”. 

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.  

Lauantaina 15.4.2023 kello 14-15.30 

yhdistyksen varainhankintatilaisuus 

Turun harmonikkakerho konsertoi ja tanssittaa. 

Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa (puistokatu 11) 

Tulossa huhtikuussa! 

Liput: 10€ jäseneltä ja 17€ ei jäseneltä. 

Liput myynnissä 15.3.2023. alkaen toimistolla ja tapahtumissamme. 

Tilaisuudessa myynnissä myös käsityökerhon tuotteita ja arpoja 
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