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JOULURUOKAILU 

16.12.2013 

Joulupöytä on katettuna 

Kiisan pirtissä. Ohjelmassa 

jouluruno ja iloittelua 

huuliharpulla. Lähtö klo 

11.30 Ortod, kirkolta. 

Takaisin Turussa klo 14.30. 

Hinta 30 euroa jäseniltä ja 

35 e muilta. Ilmoitt. viim. 

11.12. p. 044-275 4898 

 

Jokainen meistä kaipaa aina välillä vaihtelua arkeen. Moni 
pakkaa laukkunsa ja lähtee lomalle, jotkut käyvät oman 
paikkakunnan riennoissa ja toiset aloittavat uuden 
harrastuksen. Ihmisten pariin meneminen virkistää.  
Monet yhdistykset, kuten myös Lounais-Suomen Loma ja 
Virkistys ry, järjestävät erityisesti ikäihmisille 
tarkoitettua liikuntaa ja virkistyskerhotoimintaa.  
Loma ja Virkistys välittää lisäksi Raha-
automaattiyhdistyksen tukemia lomia. Lomat 
järjestämme yhdessä Solaris-lomat ry:n kanssa, joka 
valitsee tuetun loman saajat. 
 
Kuka voi hakea tuettua lomaa? 
 
Tuettua lomaa voivat hakea kaikki Suomessa vakituisesti 
asuvat ihmiset, jotka eivät omin varoin pysty järjestämään 
lomaa. Lomaa on mahdollisuus hakea yksin tai puolison 
kanssa. Hakulomake kannattaa täyttää huolella. 
 
Lomapäätökseen vaikuttavat: 
 
- Taloudellinen tilanne: pienet tulot, asunto- ja 
opintolainat tai muut erityiset kulut.  
- Sosiaaliset syyt: työttömyys, lomautus, perheongelmat, 
perheen koko, omaisen hoitaminen ja yksinhuoltajuus 
tai muutoin vaikea elämäntilanne.  
- Terveydelliset syyt: fyysinen tai psyykkinen sairaus, 
pitkäaikaissairaudet, vammat.  
- Aikaisempi lomatuki: tuettu loma voidaan myöntää 
korkeintaan joka toinen vuosi. 
 
Sivulla 3 on tietoja Lounais-Suomen Loma ja 
Virkistyksen Ikäihmisten hyvinvointilomasta 
Kylpylähotelli Päiväkummussa 28.4.-3.5.2014. 
 
Tämä uutiskirje sisältää myös kerhokalenterin ja liitteenä 
on tietoa heinäkuun retkestä Keski-Suomeen ja 
Kaustisille. Tervetuloa mukaan! 
 
Eini Pihlajamäki 
 
 
 
 
 

UUTISKIRJE 
JOULUKUU 2013 

Vaihtelua arkeen  
– Hae tuetulle lomalle 
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Ennen kokousta 
kahvitarjoilu klo 11.30 

TERVETULOA! 

 

JÄSENMAKSU vuodelle 
2014 

 Johtokunta esittää 
jäsenmaksun pitämistä 
ennallaan 7 eurona. 
Maksun voi maksaa 
kerhoissa tai oheisella 
maksulomakkeella, 
eräpäivä 20.3.2014 

 

 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 

Lounais-Suomen Loma ja 
Virkistys ry:n 
sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään 
maanantaina 17.3. 2014 
klo 12 Ruusukorttelissa, 
Puistokatu 11, Turku. 

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat 
kuten vuosikertomus ja 
tilinpäätös sekä 
talousarvio ja 
toimintasuunnitelma 
vuodella 2014.   

 

Sähköistä viestintää 

Loma ja Virkistys haluaa 

pysyä ajan hengessä 

mukana. Olemme 

perustaneet yhdistykselle 

kotisivut. Ne ovat 

osoitteessa 

www.lomajavirkistys.fi 

Jäsenkirjeitä tulee 

paperisena edelleen 

kaksi kertaa vuodessa, 

mutta kotisivua 

päivitämme useammin, 

joten sitä kannattaa 

seurata.  

Ilmoita mielellään myös 

sähköpostisi Einille, 

eini.pihlajamaki@nic.fi 

 

”Kun näytelmä alkoi, katsomosta kuului: ”sehän on Seppo” mielensäpahoittajaa kun esitti 

Salkkareiden Seppo Taalasmaana tunnettu Jarmo Koski” 

 

Lokakuisena lauantaina lähdimme yhdistyksen järjestämälle 
teatteriretkelle Raumalle. Matkalla saimme ihailla 
varsinaissuomalaista ja satakuntalaista syksyistä ja sateista 
maisemaa. Raumalla oli sitten vuorossa näytelmä 
Mielensäpahoittaja ja ruskea kastike. Kun näytelmä alkoi, 
katsomosta kuului: ”sehän on Seppo!”, mielensäpahoittajaa 
kun esitti Salkkareiden Seppo Taalasmaana tunnetuksi tullut 
Jarmo Koski.  Näytelmän toinen näyttelijä oli Jukka Juolahti, 
jolla oli useampia rooleja. Välillä hän oli mielensäpahoittajan 
kuollut ystävä, välillä kunnanlääkäri Kivinkinen tai simpsakka 
kodinhoitajatar ja pyörähti hän näyttämöllä kokki Jaakko 
Kolmosenakin. 
Ruskean kastikkeen tekemisen salat tulivat näytelmää 
katsoessa kyllä selviksi ja taisivat ne olla tuttuja suurelle 
osalle katsojista jo ennestäänkin, katsomossa kun oli 
etupäässä vähän varttuneempaa väkeä. Niin lämpimästi 
ruskeasta kastikkeesta ja perunoista näytelmässä puhuttiin, 
että ihan vesi tuli kielelle. Kuinkakohan monen katsojan 
keittiössä tehtiin seuraavalla viikolla tätä perinteistä 
suomalaista ruokaa?  
Paluumatka Turkuun tehtiin yhtä sateisessa ja harmaassa 
säässä, mutta bussissa oli iloinen ja lämmin tunnelma ja 
tasainen puheenporina.  
     Elvi Jalava 

http://www.lomajavirkistys.fi/


 

 
 

 

Vuoden 2013 aikana olemme järjestäneet kaksi kertaa 
kulttuurikävelytapahtuman Turun keskustassa. Keväällä kävelimme 
kaupungintalolta Martinmäen Pippurimyllyyn. Matkan varrella 
Paula Mattsson ja Tuuli Kastemaa kertoivat kaupungintalon eri 
vaiheista, Auransillasta, Paavo Nurmen patsaasta, Samppalinnan 
ravintolasta, kaupungin kaivoista kävimme mielenkiintoisen 
keskustelun ja kuulimme Biologisen museon vaiheista. Kävelimme 
Urheilupuiston läpi poikittain Stålarminkadulle ja näin näimme 
Urheilupuistoa vähän oudommasta näkövinkkelistä. Kävelymme 
päättyi Pippurimyllyn lounaspöydän ääreen.  
Lokakuussa olimme ”funkkiskävelyllä” eli katsastimme Turun 
keskustan 30-luvun funktionalistisen arkkitehtuurin helmiä.  Paula 
Mattson toimi oivallisena asiantuntijana. Lähdimme taas 
kaupungintalolta. Ensimmäinen kohteemme oli Turun Sanomien 
talo kauppiaskadulla, jonka kattoterassit olivat monelle ennen 
tuntemattomia. Sieltä jatkoimme puutorin funkkisvessalle (emme 
kuitenkaan sisälle), sieltä Aninkaistenkatua linja-autoasemalle, jossa 
katselimme rakennuksen arkkitehtuuria sisältäkin päin.  Matkalla 
ihastelimme maakunta-arkiston uudisiiven istuvuutta vanhaan 
rakennukseen. Linja-autoaseman ympäristöstä huomioimme myös 
muitakin funkkisrakennuksia: kahvila-hotelli Helmen, nykyisen 
Hesen / ja huoltamorakennuksen, Tuurintien kerrostalot ja Alvar 
Aallon suunnitelemaa ” funkkisstandardivuokrataloa” Läntisellä 
kadulla. Tämän retkemme lopetimme lounasbaarissa 
Humalistonkadulla, vastapäätä  myös Aallon suunnittelemaa 
”maalaistentaloa”, joka sekin kuuluu Turun tunnetuimpiin 
funkkisrakennuksiin. 

Tuuli Kastemaa 

IKÄIHMISTEN 
HYVINVOINTILOMA 

 

Loma ja Virkistyksen kautta 
haettava tuettu loma on 
kuuden päivän mittainen 
Ikäihmisten hyvinvointiloma ja 
se järjestetään 28.4.-3.5.2014 
välisenä aikana Kylpylähotelli 
Päiväkummussa Karjalohjalla. 
Majoitus kahden hengen 
huoneissa joko päätalossa tai 
rivitaloissa. 

Ilmoita hakulomakkeessa 
jos sinulla on 
liikkumisvaikeuksia.  
Lomaan kuuluu täysihoito 
ja sen hinta on 120 euroa.  
Osallistujille järjestetään 
meno- ja paluukuljetus 
bussilla Turusta hintaan 30 
euroa.  

Kylpylähotelli Päiväkum-

mussa on jokaisena 

päivänä ohjattua toimintaa 

ja usein myös iltaohjelmaa. 

Päiväkumpu on tunnettu 

myös hyvästä ruuastaan. 

Pyydä hakulomake puh. 

050- 368 5878 tai 044 – 

275 4898. 

Huolellisesti täytetyt 
hakemuslomakkeet, 
palautetaan 24.1.2014 
mennessä: 
Lounais-Suomen Loma ja 
Virkistys ry 
Hakakatu 12 

20100 Turku 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

2            TOIMINTAKALENTERI KEVÄT 2014 

LIIKUNTA 
Jumppaa joka maanantai klo 13.30 – 14.15, Ruusukorttelissa, 
alkaen 13.1. Ohjaajana Maritta Suojanen. 
Bocciaa joka torstai Jyrkkälän nuorisotalossa klo 11-14, alkaen 
9.1. Kerhon vetäjänä Helka Virtanen, puh.  050-408 7915. 
Kulttuurikävelyt 23.4. ja 21.5. Ks. tarkemmin kalenterista. 

 
VIRKISTYSKERHOT JA MUU TOIMINTA 
Virkistyskerhot kokoontuvat joka toinen maanantai klo 11.30 
Ruusukorttelissa, Puistok. 11.  Ensin juodaan kahvit ja sen jälkeen 
seuraa muu ohjelma klo 12. Emäntinä yhdistyksen johtokunnan 
jäseniä. 
 
 
20.1. Vapaata seurustelua 
 
 3.2. Häämuisto 50 –luvulta. Tanssiteatteri ERI 

17.2. Kauneus- ja terveystuotteiden esittelyä. Henna 
Kaasalainen 

 
 3.3.  ”Kuninkaallisen hovirunoilijan” lauluja esittää 

Peter Lumme säestäen itseään kitaralla. 
17.3.  Yhdistyksen vuosikokous. Alustus 
31.3. Viittomia tutuksi. Viittomakielentulkki Helena 

Näätänen. 
 
14.4. Nivelrikon ehkäisy ja hoito.Toiminnanjoht. Satu 

Gustafsson, Turun Seudun Reumayhdistys. 
23.4. Kulttuurikävely. Lähtö  klo 12.00 kaupungintalo, 

Aurak. 2  
28.4. Aivojumppaa 
 
12.5. Laulamme koululauluja Osmo Vaitisen johdolla 
21.5.  Kulttuurikävely. Kokoonnutaan Turun linnan 

portilla klo 12.00. 
 

HYVÄÄ VUOTTA 2014 KAIKILLE! 

 

Kultturikävelyjä jatketaan 
keväällä 2014 ja silloin 
tutustumme Turun 
runsaaseen patsas-
maailmaan. Huonompi-
jalkaisetkin voivat 
osallistua, kävelemme 
hitaasti, välillä katsellen ja 
keskustellen. Kävely 
päättyy aina jonkin 
lounaspaikan luona, lounas 
on omakustanteinen, eikä 
siihen tarvitse osallistua, jos 
ei halua. Tervetuloa kevään 
patsaskävelyille ! 

TAMMIKUU 
 

HELMIKUU 
 
 

 
MAALISKUU  

 
 

 
 
 
 
HUHTIKUU 

 
 
 

 
 
TOUKOKUU 



 

 

 


