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Uuteen vuoteen liittyy monenlaisia toiveita.  Omasta 
puolestani toivon, että  saamme selvyyttä mitä seurauksia 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella on palvelujen 
käyttäjille. Tavoitteena tulee olla, että kaikkien, myös 
ikääntyneiden, on tarvittaessa päästävä nopeasti hyvään 
hoitoon.  Lapsiperheille on pikimmiten saatava sellaista 
apua ja tukea, josta on käytännön hyötyä. Näitä ja monia 
muita asioita käsittelemme myös kevään kerhoissa,  
ohjelma on sivulla 4. 
 
Turun kaupunki puolestaan asettaa paljon toiveita 
vapaaehtoisjärjestöille. Kaupunki haluaa yhdistysten avulla 
aktivoida eläkkeelle jääneitä ihmisiä 
vapaaehtoistoimijoiksi. Suunnitteilla on myös palvelutori. 
Torilta  tulee saamaan palveluohjausta ja tietoja sekä 
kaupungin että yhdistysten toiminnasta.  Erilaista 
virkistystoimintaa on nykyiselläänkin paljon, mutta tieto 
näistä ei aina kulje. On myös havaittu, että toiminta 
keskittyy joihinkin  kaupunginosiin kun taas joissakin on 
todella vähän toimintaa. Siinäpä haastetta meidänkin 
yhdistykselle. Jos Sinulla on toimintaideoita, ota yhteyttä 
allekirjoittaneeseen. Toteutetaan niitä yhdessä. 
 
Vaikka arkena olisi paljonkin toimintaa, ihminen kaipaa 
myös vaihtelua. Tuettu loma voi tarjota mukavaa 
virkistystä arkeen. Lomat järjestämme yhdessä Solaris-
lomat ry:n kanssa, joka valitsee tuetun loman saajat. 
Sivulla 3 on tietoa  Ikäihmisten hyvinvointilomista 
Kylpylähotelli Päiväkummussa. Haku kevään lomalle 
viimeistään 20.1.2015. 
Tuettua lomaa voivat hakea kaikki Suomessa vakituisesti 
asuvat ihmiset, jotka eivät omin varoin pysty järjestämään 
lomaa. Loma voidaan myöntää enintään joka toinen vuosi.  
 
Olemme viime kesän tapaan järjestämässä myös 
kesäretken. Mikäli kiinnostuneita matkalaisia löytyy,  
suuntaamme kesäkuussa Ahvenanmaalle. Tarkemmat 
tiedot keisarillisesta kesäretkestä sivulla 3.  
 
Hyvää vuotta 2015 kaikille! 
Eini Pihlajamäki, puheenjohtaja 
 
 
 
 

JÄSENKIRJE  
TAMMIKUU 2015 

 
 Vapaaehtoisille on kysyntää 

 

 

 

  

 



 

  
   

 

  

 
Turun palvelutori  – mikä se on? 
 

  

  

2 talousarvio ja toiminta-
suunnitelma vuodella 2015. 
 
Ennen kokousta 
kahvitarjoilu klo 11.30 ja 
kielenkääntäjä Annika 
Karvosen puheenvuoro. 

TERVETULOA! 

Toimikunta esittää, että 
JÄSENMAKSU vuodelle 
2015 olisi 8 euroa. 

Maksun voi maksaa 
kerhoissa tai oheisella 
maksulomakkeella, 
eräpäivä 20.3.2015 

 

 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 

 

Lounais-Suomen 
Loma ja Virkistys 
ry:n 
sääntömääräinen 
vuosikokous 
pidetään 
maanantaina 16.3. 
2015 klo 12 
Ruusukorttelissa, 
Puistokatu 11, 
Turku. 

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat 
kuten vuosikertomus ja 
tilinpäätös sekä  

 

YLI 100 VUOTTA VETTÄ 

– turkulaisen juoma-

veden tarina. 

Tarina on nähtävissä ja 

kuultavissa Vesilaitos-

museossa . Teemme sinne 

opastetun vierailun  18.5. 

Saamme tietää miten 

vettä on Turussa hankittu 

ja puhdistettu kautta 

aikojen. Museossa on 

kaksi huonetta, 

kemikalointisali ja 

laboratorio. Pääseemme 

katsomaan, miltä maan-

alainen Turku näytti 

1900 –luvun alussa ja 

näkemään insinöörin-

huoneen  alkuperäistä 

esineistöä.  Museo on 

toisessa kerroksessa eikä 

hissiä valitettavasti ole. 

 

 

”Erik Julinin aikana 1820-1830 luvulla Halistenkoski koki ahkerimman rakennus- ja 

uudistuskauden.”( Mauramo: Halisten kosken vaiheita,) 

 

Turun kaupunki on saanut  Sitralta rahoitusta  palvelutorin 
kehittämistä varten. Mikä on palvelutori?  Toistaiseksi se on 
vain suunnitelma, mutta kehitteillä on malli, missä  kaikki  
turkulaisille ikäihmisille suunnatut palvelut ovat helposti 
hahmotettavissa ”torilla”.  Näin turkulainen asukas saa  tietää 
mitä kaikkia palveluja koko kaupungissa on tarjolla ihan 
riippumatta siitä mikä taho niitä tarjoaa. Tämä palvelutori tulee 
olemaan sekä netissä, jossa avautuu palvelukartta  että myös  
fyysisessä tilassa, palvelupisteessä.  Palvelupisteestä  
kuntalainen saa tietoa, apua ja henkilökohtaista ohjausta 
erilaisten palvelujen piiriin.  Neuvonta  ja ohjaus 
palvelupisteessä tulee olemaan maksutonta, mutta itse palvelut 
voivat olla maksullisia tai maksuttomia. Palveluja voivat tarjota 
erilaiset järjestöt, yksityiset yritykset ja kaupunki.  
 
Mitä hankkeella tavoitellaan?   
Tavoitteena on, että jokainen saa kattavan tiedon mitä 
palveluja on tarjolla, ja että palvelutarjoajille tulisi myös 
tietoon mitä turkulaiset haluavat. Tavoitteena on  aktiivinen 
eläkeläiselämä eli osallistutaan ja  mennään mukaan erilaisiiin 
yhdistyksiiin, jotka tarjoavat liikuntaa, kulttuuria ja muuta 
virkistystä.  Ajatuksena on siten, että ihmiset ylläpitäisivät itse 
hyvinvointiaan mahdollisimman pitkään ja ryhtyisivät 
kykyjensä ja kuntonsa mukaan  myös vapaaehtoisiksi  toisille 
apua tarvitseville.  
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IKÄIHMISTEN 
HYVINVOINTILOMA 

Saarivaltakunta tutuksi 
- keisarillinen kesäretki Ahvenanmaalle 8.-10.6.2015 
 
Alustava ohjelma: 
Ma 8.6. Lähdemme klo 8.45 Viking Linen aamulaivalla Turusta kohti 
Maarianhaminaa jonne saavumme klo 14.10.  Majoitumme kaupungin keskustassa 
olevaan hotelli Park Alandiaan.  Syömme hotellissa päivällistä klo 18.00. 

Maarianhamina kuuluu ehdottomiin tutustumiskohteisiin Ahvenanmaalla. 
Saarivaltakunnan pääkaupunki on saanut nimensä Venäjän keisarinnalta. Se on 
perinteinen merikaupunki, joka on täynnä muistoja seitsemän meren matkoilta. 
Maarianhamina  mainostaa itseään myös todellisena aarreaittana ostosten ja 
käsitöiden ystäville. Tutustumme Maarianhaminaan kävellen. 

Ti 9.6. on Ahvenmaan itsehallintopäivä ja teemme opastetun  saarikierroksen. 
Aamiaisen jälkeen lähdemme paikallisella tilausbussilla ajamaan kohti 
Ahvenanmaan läntisintä paikkaa  Eckerötä. Tutustumme Eckerössä posti- ja 
tullitaloon. Se on valtavankokoinen rakennus ajalta, jolloin Eckerö oli maailman 
suurimman keisarikunnan eli Venäjän läntisin etuvartio. Sieltä matkamme jatkuu 
Kastelholman linnaan. Lounastamme TV-kokki Michael Björklundin Smakby –
ravintolassa. Lounaan jälkeen tutustumme yhteen Ahvenanmaan merkillisimmistä 
muinaismuistoista Bomarsundin linnoitukseen, joka rakennettiin vuosina 1832-
1854. Ahvenanmaa kuului tuolloin Venäjälle ja linnoitus suunniteltiin maakuntaan 
sijoitettavia venäläisjoukkoja varten. Paluumatkalla Maarianhaminaan 
poikkeamme Marskogin lammastilalla kahvilla ja pannukakulla. Tilapuodista voi 
ostaa tilan makkaraa ja muita lihatuotteita sekä  käsitöitä.  Ilta vapaa. 
 
Ke 10.6.  Reilun aamiaisen jälkeen käymme Merimuseossa ja tutustumme 
museolaiva Pommerniin. Pommern on maailman ainut nelimastoinen 
rahtipurjelaiva, joka on säilytetty alkuperäisessä kunnossaan. Lähtö 
Maarianhaminasta Turkuun klo 14:45 jonne saavumme klo 19:50. Laivalla 
nautimme buffetpäivällisen. 
 
Matkan hinta jäseniltä 220,- , EI-jäsenilta 245,-  Hintaan sisältyvät laivamatkat, 2 
hotelliyötä kahden hengen huoneessa., saarikierros bussikuljetuksineen ja 
opastuksineen sekä seuraavat ruokailut: 8.6: kahvi ja hedelmä laivan kokoustilassa, 
iltaruokailu hotelli Park Alandiassa.  
 9.6: hotelliaamiainen, iltapäivällä kahvi ja pannukakku,  
10.6: hotelliaamiainen ja  laivalla buffetpäivällinen. 
Matkan hintaan eivät sisälly: lounas Smakbyssä (valinnan mukaan 11 tai 15 euroa) 
eikä sisäänpääsy Merimuseoon ja museolaiva Pommerniin, yht. 8.30. 
 
Matka toteutetaan mikäli vähintään 36 henkilöä osallistuu!  Sitovia varauksia 
varten, Ilmoittaudu 28.2.2015 mennessä mukaan matkalle.  
Matka maksetaan viimeistään 30.4.2015. 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: eini.pihlajamäki@nic.fi tai puh 050-368 5878. 
(12.1. – 11.2. 2015 välisenä aikana ainoastaan sähköpostitse). 

 

 
 
 
 
 

 
Loma ja Virkistys välittää 
kaksi tuettua lomaa: 
 
27.4.-2.5.2015  ja  
12.10.- 17.10.2015 
Kylpylähotelli 
Päiväkumpuun. 
 
Lomat myöntää Solaris-
lomat ry. 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. 

044 – 275 4898. 

Huolellisesti täytetyt 
hakemuslomakkeet, 
palautetaan kevään 
loman osalta 20.1.2015  
ja syysloman osalta 
15.6.2015 mennessä: 
 
Lounais-Suomen Loma ja 
Virkistys ry 
Hakakatu 12 

20540 Turku 
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4          TOIMINTAKALENTERI KEVÄT 2015 

LIIKUNTA 

Kevyttä voimistelua joka maanantai klo 13.30 Ruusukorttelin 

liikuntasalissa, 12.1.- 25.5.2015  Ohjaajana Marita Suojanen. 

Bocciaa joka torstai klo 11-14 Jyrkkälän nuorisotalossa 8.1.-

28.5.2015. Yhteyshenkilö Helga Virtanen, puh. 050-408 7915. 

 
VIRKISTYSKERHOT kokoontuvat joka toinen maanantai 

klo 11.30 Ruusukorttelissa, Puistok. 11.  Ensin juodaan kahvit 

ja sen jälkeen seuraa muu ohjelma klo 12. 

 

19.1. Eduskunnan kevät ja muuta ajankohtaista. 

Kansanedustaja Annika Lapintie. 

 

 2.2. Runoja ja vanhoja sananparsia esittää Taina 

Saarinen. 

 

16.2. Kuulolaitteet ja niiden käyttö. Tuomo Seppälä,   

Turun Kuuloyhdistys.  

 

  2.3.    Naurujoogaa. Maria Manninen. 

  

16.3. Yhdistyksen vuosikokous.  Alustus: Minkälaista 

on toimia kielenkääntäjänä?  Annika Karvonen. 

 

 30.3. BINGOA. Tuula Merisaari pyörittää. 

 

13.4. Mitä vaikutuksia Sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistuksella on potilaisiin ja asiakkaisiin? 

Lääketieteen tri,  psykiatri Jukka Kärkkäinen, 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos.  

 

27.4. Vanhat valokuvat. Tuo kuva – kerrotaan ja 

muistellaan valokuvaaja Ulla Halkolan johdolla. 

 

11.5. Kuuntelukävely. Kokoonnutaan ensin kerhoon.  

Äänitaiteilijat Simo ja Tuike Alitalo. 

 

18.5.  Opastettu vierailu Vesilaitosmuseolle Halisiin. 

(ei sovi liikuntarajoitteisille) Bussi n:o 55/56 

torilta siten, että perillä Halistentie 4 klo  11. 

                       Vierailun jälkeen kävelyä Halisten kosken 

ympäristössä. 

 

25.5.  Intialaisten daliti –tyttöjen elämästä ja 

koulunkäynnistä.  Agran koululaiset – 

yhdistyksen puh.joht. Pirkko Hellstén.  

  

 8-10.6. Keisarillinen kesäretki 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMMIKUU 

 
 
HELMIKUU 

 
 

 
 
 
MAALISKUU  

 
 

 
 
 
HUHTIKUU 

 
 
 

 
 
TOUKOKUU 
 
Kuuntelukävely on 
kävelykierros, joka 
tapahtuu ilman puhetta 
ja puhelimia. Ennen 
kävelyä osanottajat 
ohjeistetaan 
keskittyneeseen 
kuunteluun. Kävelyn 
jälkeen keskustellaan 
kokemuksista.  



 
 


