Nähdään vanhustenviikolla!

Senioreille ja
heidän läheisilleen
suunnatut Iloa arkeen
-pysäkit jälleen
asuntoautossa!

Tervetuloa keskustelemaan erilaisista
tukipalveluista, menovinkeistä tai
mieltä askarruttavista asioista.
Mukana sekä kaupungin että
järjestöjen työntekijöitä.

Klo 9–11 Vahdon seurakuntatalon parkkipaikka / Klo 13–15 Tortinmäen lavan parkkipaikka
Paikalla Maunun Helmen vanhustyön asiantuntija sekä Liikkuvan resurssikeskuksen työntekijät
(järjestötyöntekijä ja Turun kaupungin ikääntyneiden palveluohjaaja). KUULON LÄHIPALVELU
(Turun Kuuloyhdistys ry) Maksutonta vapaaehtoisen tarjoamaa opastusta mm. kuulokojeen
käytöstä ja huoltamisesta, neuvoja kuuloon ja kuulon huoltamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Klo 9–11 K-Market Runos, parkkipaikka / Klo 13–15 K-Market Moisio, parkkipaikka
Paikalla Turun kaupungin ikääntyneiden palveluohjaaja sekä järjestötyöntekijä.
Menossa mukana Löytävä vanhustyö, Fingerroosin Säätiö.
Klo 9–11 Maarian Prisman parkkipaikka
Paikalla Turun kaupungin ikääntyneiden palveluohjaaja sekä järjestötyöntekijä.
Iltapäivän vinkkinä tarjoamme teille Turun kaupungin vanhusneuvoston
järjestämän tilaisuuden klo 14–16 Aluehallinnon virastolla. Seuraa ilmoittelua!

Jaossa
painotuoreita
Syksyn
menovinkit
senioreille
-esitteitä!

Klo 9–11 Sale Jyrkkälä, parkkipaikka / Klo 13–15 K-Market Perno, parkkipaikka
Haitarin soittoa! Soiton lomassa voit tulla keskustelemaan Liikkuvan resurssikeskuksen
järjestötyöntekijän kanssa. Paikalla myös L-S Loma ja Virkistys (Virkistystoimintaa ja tuettuja
lomia jo vuodesta 1959) sekä aamulla Turun kaupungin ikääntyneiden palveluohjaaja.
Klo 9–11 K-Supermarket Koivula, parkkipaikka / Klo 13–15 K-Market Ilpoinen, parkkipaikka
”Elämän iloa ja ystävän tukea” – tietoa Tukiystävätoiminnasta sekä Turun Seudun
Vanhustuki ry:n syksyn toiminnasta. Paikalla myös Liikkuvan resurssikeskuksen kaupungin
sekä järjestön työntekijät. Mahdollisuus mm. kysyä kaupungin tukipalveluista.
Yhteistyössä: Fingerroosin Säätiö, Lounais-Suomen Loma ja Virkistys ry,
									 Raision kaupunki, Turun Seudun Vanhustuki ry, Turun Kuuloyhdistys ry

ESIMERKKEJÄ VÄLITTÄMISEN
KEIKKAMAHDOLLISUUKSISTA:

Eikö olisi kiva
olla yhden kerran
Sisko tai Simo? J
Odotamme sinua
ihan simona seuraaville
välittämisen keikoille
mukaan!

PIHAILUA JA PUUNAUSTA
Kurjenmäkikodin asukkaiden kanssa
Voit tulla puunaus-, pihailu- tai laulutiimiin. Myös yleisiä opastajia tarvitaan aina jne.
Et tarvitse erityistaitoja osallistuaksesi Siskot ja Simot opastavat tehtävään paikan päällä.
Tarjotaan porukalla asukkaille mukavaa yhdessäoloa ja huomioimista. Järjestetään porukalla
erilaisia toimintapisteitä: kynsienlakkausta ja kevyttä hierontaa, ulkoilua, yhteislaulua.
PAIKKA: Kurjenmäkikoti 2, Kurjenmäenkatu 4
AIKA:			 TO 4.10. Pop up -vapaaehtoisia odotamme paikalle klo 12.30.

Joulukorttien kirjoitusaputalkoot
Kuunarin Messissä / Kotosalla
Kaikki eivät pysty enää syystä tai toisesta itse kirjoittamaan kortteja, mutta omille
läheisilleen he haluavat kuitenkin kortit lähettää. Siskot ja Simot auttavat kirjoittamisessa.
Paikalla on myös mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavista asioista Liikkuvan
resurssikeskuksen työntekijöiltä.
PAIKKA: Kuunarin Messi (Yhdessä huomiseen Oy), Helsinginkatu 13 A
AIKA:			 MA 12.11. Saavu paikalle klo 12.30, opastamme tehtävään paikan päällä.

Joulukortilla konserttiin
– neuvontaa kaupan päälle
Tuo tullessasi joulukortti tai pari. Turun Siskot ja Simot toimittavat kortit perille jouluksi
vanhuskeskuksen asukkaille. Kortti/kortit toimivat pääsylippuna joulukonserttiin!
Konsertissa esiintyvät JUSSI LAMMELA, JANIINA LEHTONEN JA VILLE MÄKIMATTILA.
PAIKKA: Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, Karviaiskatu 7
AIKA: 		 KE 12.12. klo 13–14 		 Mahdollisuus matalankynnyksen neuvontaan ja ohjaukseen.
										 Paikalla Turun kaupungin ja järjestöjen työntekijöitä.
									 klo 14 				 Konsertti alkaa

Tule myös kertomaan seuraavat pop up -välittämisenkeikkaideasi autolle!
Viemme ideat eteenpäin Turun Siskot ja Simot -suunnitteluryhmälle.

