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osoite: Hakakatu 12, 20540 Turku              

                     puheenjohtaja  Leena      puh. 040 7045760   

              varapuheenjohtaja  Eini            puh. 050 3685878   

sähköposti: lomajavirkistys@saunalahti.fi   

kotisivut:     www.lomajavirkistys.fi 

 

 

HYVÄT JÄSENET! 

Taas on vuosi vaihtunut ja suuntaamme kohti uusia rientoja. Yhdistyksemme toiminnan painopisteenä on 

tänä vuonna luonnon, ympäristön ja kulttuurin vaikutus hyvinvointiin. Tavoitteenamme on torjua 

yksinäisyyttä, edistää terveyttä kokonaisvaltaisesti ja olla toistemme tukena.  

Näiden asioiden saavuttamiseksi järjestämme taas virkistäviä (toivottavasti) kerhoja erilaisista 

mielenkiintoisista aiheista. Tuolijumppa jatkuu tuttuun tapaan, lähiluontoretkiä teemme kevään edistyessä 

ja alkukesästä teemme yhden ja kolmen päivän retket. 

Tuettuja lomajaksoja olemme jälleen saaneet Solaris-lomilta kaksi; ensimmäinen jakso on 1.-6.6.2020 ja 

toinen 12.-17.10.2020. Lomapaikkana on LohjaSpa (ent. Päiväkumpu) Karjalohjalla. 

Kerho ja jumppa pidetään edelleen Runosmäen vanhuskeskuksessa. Sinne pääsee linja- autolla (no 18) 

helposti oven eteen päätepysäkillä.  

Seuraavilla sivuilla esitellään kerhoja ja retkiä tarkemmin. Toivottavasti löydät niistä itsellesi mieleistä 
tekemistä ja osallistut mahdollisuuksiesi mukaan. Toimintamme on maksutonta tai omakustannushintaista, 
jotta kaikki voisivat osallistua.Toivon myös saavani palautetta sekä vinkkejä kerhoaiheiksi ja retkikohteiksi.

 

Oikein valoisaa ja onnekasta alkanutta uutta vuotta 2020 teille kaikille! 

 
Leena Rihko, puheenjohtaja  

 

 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 17.2.2020 klo 12.00 

Kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen. Paikka: kerhohuone Runosmäen vanhuskeskus, Varusmestarintie 

14. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, kuten toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 

sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. 

TERVETULOA! 

 

mailto:lomajavirkistys@saunalahti.fi
http://www.lomajavirkistys.fi/
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KEVÄÄN 2020 TOIMINTAA 

LIIKUNTA 

Tuolijumppaa joka arkimaanantai klo 13.30-14.15 Runosmäen vanhuskeskuksen 

juhlasalissa. Poikkeuksena tiistai 14.4 (aika klo 13-13.30). Jumppa alkaa 

maanantaina 13.1 ja jatkuu 11.5. asti. Ohjaajana jatkaa Marita Suojanen. 

 

Lähiluontoretkiä järjestetään huhtikuusta alkaen säiden niin salliessa. 

Niistä ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla ja TS-menovinkit palstalla kevään  aikana. 

 

VIRKISTYSKERHOT JA MUU TOIMINTA 

Virkistyskerhot kokoontuvat joka toinen arkimaanantai Runosmäen 

vanhuskeskuksen kerhohuoneessa klo 11.30 alkaen. Poikkeuksena tiistai 14.4. 

Ensimmäinen kerho tiistaina 7.1. 

Ensin juodaan kahvit ja sen jälkeen seuraa muu ohjelma klo 12 - 13. Emäntinä 

toimivat yhdistyksen johtokunnan jäsenet. 

 

 

KERHO-OHJELMA 

 ti 7.1. Tuetut lomat, Kaija Rantanen 

 ma 20.1. Tunne pulssisi- tunnista eteisvärinä, Nanette Huovinen V-S Sydänpiiri  

 ma 3.2.  Miten hyvää arkea ylläpidetään? Kuntoutusasiantuntija Rainer Grönlund 

 ma 17.2. Vuosikokous 

 ma 2.3. Mitä eduskunnassa tapahtuu kulissien takana? Annika Lapintie 

 ma 16.3 Kodinturvallisuus, Palolaitos 

 ma 30.3 Arjen apuvälineet  

 ti 14.4 Ikäihmisen perhehoito, Maarit Haverinen Kaarinasta 

 ma 27.4 Simaa, munkkeja ja vappulauluja Köörin johdolla 

 ma 11.5 Liikkuvan resurssikeskuksen esittely +Maisan Pysäkkikokemuksia 
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TEATTERIIN! 

Niskavuoren nuori emäntä, 
lauantaina 29.2.2020 klo 14  

Turun kaupunginteatterin 

päänäyttämöllä 
 

”Niskavuoren nuori emäntä”on Hella  

Wuolijoen näytelmä vuodelta 1940.  

Siinä Wuolijoki näytti kansalle uudenlaisen  

kuvan synnytystuskia kärsivän Suomen  

naisista. Niskavuorella kaapin paikan  

määrääkin emäntä, miesten jäädessä  

pelinappuloiksi. Mutta suurin määräys- 

valta talossa on rahalla. Mukana näyttämöllä  ovat 

lähes kaikki Turun Kaupunginteatterin näyttelijät. 

Ensamblen keskiössä Loviisana loistaa Minna 

Hämäläinen. 

Ohjaus Susanna Airaksinen. 

 
Liput 41 euroa (eläkeläiset).  

Varaukset viimeistään 15.1.2020 

Eira Roihalta, puh 050 050 1266.  

 

VERTAISTUKILOMA 

(eläkeläisten hyvinvointiloma) Lohja Spa 

(ent. Päiväkumpu), Karjalohja.   

 
 I lomajakso: 01.06. - 6.6.2020       

II lomajakso: 12.10.- 17.10.2020              

Lomajakson omavastuu 100 euroa. Täysihoitoloma 

kahden hengen huoneessa. Loma-ohjaajan 

ohjelmaa 

.          

TUETUN LOMAN HAKEMINEN 

Lomatukea myönnetään hakemuksesta 

taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein 

henkilöille, jotka elämän-tilanteestaan johtuen 

eivät itse voi järjestää tarvitsemaansa lomaa.  

Täyttäkää huolella ja monipuolisesti perustelut-

osa. Tuettua lomaa voi saada korkeintaan joka 

toinen vuosi.  

Lomakkeeseen tulee merkitä kohtaan 2: ”Haen 

yhdistyksen varaamalle lomalle” ja yhdistyksen 

nimi: Lounais-Suomen Loma ja Virkistys. 

 

Lomalaisille on varattu yhteiskuljetus Turusta, 

meno-paluuhinta 32,- 

Lähtö Turusta klo 13.00, linja-autoaseman 

tilausajolaituri. Paluu Karjalohjalta klo 13.00. 

Hakemus tulee tehdä 3 kuukautta ennen loman alkua 

eli kesäkuun lomalle viimeistään 28.02.2020 ja 

lokakuun lomalle viimeistään 12.07.2020. 

Lomahakemuksen voi myös täyttää ja lähettää 

verkossa www.solaris-lomat.fi 

 

Tiedustelut puh. 050 531 7753, Kaija Rantanen. 
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Lähtö Turun linja-autoaseman tilausajolaiturista keskiviikkona 6.5.2020 klo 9.00. 

Ajamme Oripäähän: 40 minuutin ajomatkan jälkeen olemmekin jo italialaisissa tunnelmissa, sillä 

taiteilijakoti Villa Ville on rakennettu Firenzen San Marcon luostari mallina. Tutustumme oppaan johdolla 

taloon (jossa valitettavasti jyrkkiä portaita) ja siellä esillä olevaan taiteeseen sekä juomme termoskahvit.  

Jakaannumme kahteen ryhmään. 

Klo 10.45 jatkamme matkaa kohti Euraa ja Ruukinpuistoa. Kauttuan ruukinpuisto kuuluu Suomen 

arvokkaimpiin ruukkiympäristöihin. Alueella sijaitsee muun muassa useita arkkitehti Alvar Aallon 

suunnittelemia arvorakennuksia. Kauttua on yksi niistä maamme rautaruukeista, joissa teollinen toiminta 

jatkuu edelleen alkuperäisen raudantuotannon pysähtymisen jälkeen. 1940-luku oli erityisesti vilkkaan 

rakentamisen aikaa Kauttuan ruukissa. Silloin rakennettiin mm. Euran Paperi Oy:lle omat tehdastilat sekä 

työväelle ja virkailijoille asuntoja. 

Kauttualla otamme oppaan kyytiin ja teemme ensin noin kierroksen bussilla tutustuen Ruukinpuiston 

alueeseen. 

Klo 12.00 jakaannumme kahteen ryhmään: toinen tutustuu oppaan johdolla Tehdasmuseoon ja toinen 

nauttii soppaa saunassa eli keittolounasta (Alvar Aallon suunnittelemalla) Jokisaunalla, joka nykyisin toimii 

kahvilana. Vuorojen vaihto.  

Klo 14.00 Koko porukka tutustuu Alvan Aallon piirtämään Terassitaloon.  

Klo 14.30 matkamme jatkuu. Hinnerjoella, yli 200 vuotta vanhassa talossa on tekstiilitaiteilijaMerja 

Ahtolan työhuone ja galleria. Siellä huovutetaan, värjätään ja kudotaan, sekä järjestetään työpajoja. 

Viimeistään klo 15.30 lähdemme kohti Turkua Laitilan ja Raision kautta. Turussa n. klo 16.30. 

Matkan hinta: 48,- (55, ei-jäs.) sisältää matkan, opastukset ja sisäänpääsymaksut sekä ohjelmaan merkityt 

termoskahvit ja ruokailun. Matka maksetaan viimeistään 15.4.2020 tilille  

FI43 5710 4920 0545 35, viite 3007 tai kerhoissa käteisellä. 

Sitovat ilmoittautumiset: Einille   eini.pihlajamaki@nic.fi tai 050 368 5878. 

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ruokatoiveet, kuten kasvis, gluteeniton, allergiat jne. 

Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Matkanjärjestäjällä ei ole vakuutusta, kukin hoitaa oman tarpeensa 

mukaan.  

Kevään retkipäivän kohteina on Kauttuan 

ruukki ja kaksi taiteilijataloa. Matkaamme 

ensin Oripäähän Villa Villen italialaisiin tunnelmiin ja sieltä 

Euraan Kauttuan ruukkiin. Paluumatkalla tutustumme 

tekstiilitaiteilija Merja Ahtolan ateljeehen Hinnerjoella. 

mailto:eini.pihlajamaki@nic.fi
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KESÄRETKI 9.- 11.6.2020 3 päivän retki idyllisiin, historiallisiin ja 

vireisiin Suomenlahden kaupunkeihin:  

PORVOO- LOVIISA-KOTKA-HAMINA 

Lähtö Turun linja-autoaseman tilausajolaiturista tiistaina 9.6.2020 klo 9.00. 

1. pv. tiistai  TURKU- LOVIISA- KOTKA 

Ensimmäinen vierailukaupunkimme on Loviisa, jonne ajamme suoraan Turusta. Matkalla 

pysähdymme tauolle Lohjan ABC:lle. Loviisassa tutustumme ensin oppaan johdolla Bongan linnaan 

ja siellä taiteilija Riitta Nelimarkan värikkäisiin maalauksiin. Lounasta nautitaan historiallisessa 

1800-luvulla Tsaari Aleksanteri III valtakaudella rakennetu Ravintola Loviisan Kappelissa. Lounaan 

jälkeen katselemme vielä kaupunkia kävellen ja kiertoajelulla ja sitten suuntaamme kohti Kotkaa. 

Ennen kaupunkia poikkeamme ihailemaan ja ihmettelemään Langinkosken kalastusmajaa, jonka 

rakennutti yllä mainittu keisarimme vuonna 1888 (opastus). Alue on osittain hankalakulkuinen. 

Lopuksi juomme kahvit kahvila Dagmarissa, jonne on esteetön pääsy (myös yleisö-WC). Sitten vielä 

hetken ajomatka hotelli Leikariin Kotkaan, jonne saavumme n. klo 17. Majoittumisen ja pienen 

lepohetken jälkeen päivällinen hotellissa. Myös hotellin saunat ovat käytössä. 

WWW.loviisa.fi, www.bonga.fi, www.nelimarkka.net, www.langinkoski.fi, www.hotellileikari.fi 

www.kotka.fi, www.teehelmi.fi (Loviisan Kappeli) 

Ravintola Loviisan Kappeli   Langinkosken keisarillinen kalastusmaja 

 

 

http://www.loviisa.fi/
http://www.bonga.fi/
http://www.nelimarkka.net/
http://www.langinkoski.fi/
http://www.kotka.fi/
http://www.teehelmi.fi/
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2. pv. keskiviikko  KOTKA- HAMINA- KOTKA 

Nautimme aamiaisen klo 7-9  hotelli Leikarissa hyvin (toivottavasti) nukutun yön jälkeen. Klo 9 

lähdemme ajamaan kohti ympyräkaupunki Haminaa. Vilkas kauppapaikka Hamina mainitaan 

kaupunkina 1653, jonka ympärille ruotsalainen kenraali rakennutti linnoituksen 1720- luvulla ja 

jota venäläiset jatkoivat 1740-luvulla. Bastioneihin, valleihin ja mm. Raatihuoneen toriin 

tutustumme kävellen ja kiertoajelulla oppaan johdolla. Näemme myös Suomen korkeimman 

lipputangon. Noin klo 11 palaamme Kotkaan. 

Luomme Kotkaan yleissilmäyksen kiertoajelulla ja sitten vierailemme Merikeskus Vellamossa 

(opas). Merikeskus Vellamo on herättänyt huomiota museonäyttelyillään ja palkitulla 

arkkitehtuurillaan. Mahdollisuus ostoksiin museokaupassa. Nautimme lounaan museon 

ravintolassa. Lounaan jälkeen vapaata aikaa (n. 15-16). Mahdollisuus käydä esim. meriakvaario 

Maretariumissa omin päin (12 €/ henk.), kävellä rannassa tai lepuuttaa jalkoja. Klo 16 ajamme 

Kotkan kuuluisimpaan puistoon, Sapokkaan, jonka kasveja, kivielementtejä, vesiputouksia ja 

lampia ei voi olla ihailematta. Klo 17 paluu hotelli Leikariin, päivällinen ja saunomismahdollisuus 

kuten tiistaina. 

www.hamina.fi, www.kotka.fi, www.vellamo.fi, www.maretarium.fi 

Haminan keskus 

  

Merikeskus Vellamo 

 

Keidas keskellä Kotkaa- Sapokka 

http://www.hamina.fi/
http://www.kotka.fi/
http://www.vellamo.fi/
http://www.maretarium.fi/
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3. pv. torstai KOTKA- PORVOO- TURKU 

Aamiaisen (klo 7-8.30) jälkeen huoneiden luovutus. Klo 9 lähdemme viimeiseen 

retkikohteeseemme Porvooseen. Porvoo on kuuluisa erityisen viehättävästä vanhasta 

kaupungistaan. Tutustumme siihen opastetulla kävelykierroksella. Kierroksen aikana käymme 

J.L.Runebergin kodissa, jossa museon opas kertoo runoilijaperheen elämästä. Lounas ravintola 

Hanna-Mariassa. Aikaa tehdä myös ostoksia esim. Brunbergin suklaapuodissa. 

Klo 14.30 viimeistään lähtö kohti Turkua. Pidämme tauon Kivihovissa Salossa ja Turun linja-

autoasemalla olemme klo 17.15. 

www.porvoo.fi, kerranelamassa.fi/kotimaan-matkailu/porvoo 

 

Matkan hinta: 1 hengen huone 300 € (350, ei-jäs.), 2 hengen huoneessa 280 € (ei-jäs. 330 €) 

sisältää matkan, opastukset ja sisäänpääsymaksut sekä ohjelmaan merkityt ruokailut.  

Matka maksetaan viimeistään 11.5.2020 tilille  

FI43 5710 4920 0545 35, viite 1885 tai kerhoissa käteisellä. 

Sitovat ilmoittautumiset: Leenalle   leena.rihko@saunalahti.fi tai 040 704 5760. 

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ruokatoiveet, kuten kasvis, gluteeniton, allergiat jne. 

 

Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Matkanjärjestäjällä ei ole vakuutusta, kukin hoitaa oman tarpeensa 

mukaan.  

 

 

http://www.porvoo.fi/
mailto:leena.rihko@saunalahti.fi
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MENNEEN SYKSYN TAPAHTUMIA: 

     

Mummovaara Karjalohjalla  Kerholaisia lokakuussa Runosmäessä 

  

Aimo Ruisniemi viihdytti Kavaltossa             Päiväkävelyllä syksyn tuettujen lomalaisten joukolla 

  

 Joulupöydän herkkujen äärellä Piikkiössä Kavalton tilan Vintissä 16.12.2019 


