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Suomi 100 vuotta

Turun kaupungin vanhusten 
asumispalvelujen viriketoiminta

Vuoden teemana 
vanhat perinteet
(esineet, ruoka, vaatteet)



Vuosisuunnitelma esittelee esimerkkejä tapahtumista ja vuodenaikoihin liittyvistä toimin-
noista eri yksiköissämme. Tapahtumat ja toiminnot voivat vaihdella yksiköiden mukaan.
Yksiköissä on tarjolla tarkemmat viikko-ohjelmat, joista voitte seurata viikon tapahtumia,
retkiä ja juhlatilaisuuksia ja osallistua niihin kunnon ja toiveiden mukaan.

Omaisena, ystävänä ja tuttavana olette tervetulleita osallistumaan kaikkiin yksiköissä
järjestettäviin tapahtumiin omaisenne/läheisenne kanssa! Olette hänelle tärkeä ja voitte
edelleen osallistua hänen arkeensa, arjen askareisiin ja hänelle mieluisiin asioihin 
esimerkiksi menemällä yhdessä kahville, torille, kyläilemään ja ulkoilemaan.

Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi on vanhusten asumispalveluiden virike-
toiminnan vuosisuunnitelman pääteemaksi valittu vanhat perinteet. Suomen itsenäisyy-
den historiaa huomioidaan monin tavoin nostamalla esiin suomalainen kulttuuri ja 
perinteet esimerkiksi ruoka, esineet, vaatteet, pelit ja leikit sekä musiikki ja kirjallisuus. 

Vuoden teeman lisäksi ovat ulkoilu ja liikunta edelleen tärkeänä osana vanhusten asu-
mispalvelun arkea. Ulkoharjoittelun tavoitteena on tukea toimintakykyä tarjoamalla mah-
dollisuus osallistua itselleen tuttuun, mielekkääseen ja aisteja aktivoivaan harjoitteluun 
ulkona. Harjoitteet ovat helppoja toteuttaa ja niihin on helppo osallistua joko yksin tai 
pienessä ryhmässä. Valittavana on monipuolisesti harjoitteita kuten haravointia, pihan 
harjaamista, pyykkien ripustamista narulle, polkupyöräilyä, tarkkuusheittoa (esim. 
mölkkyä) ja erilaisia pelejä. Ulkoilua ja liikkumista sisältävät harjoitteet rentouttavat, 
virkistävät muistia ja kohentavat niin fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointia ja elämänlaa-
tua.

”Tuttua, mielekästä ja aisteja aktivoivaa harjoittelua ulkona.”



Uudenvuodenvastaanotto
Juhlavuoden avaus 

Runebergin päivä 5.2. 
Ystävänpäivä 14.2. 
Laskiainen 28.2. 
Kalevalanpäivä 28.2. Kalevalankiertue
Lukiolaisten vanhojen tanssit

Naisen elämää 
– naisten päivä 8.3. 
– Minna Canthin päivä 19.3. 

Tammikuu

 

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu 

 

Toukokuu

Kesäkuu

Pääsiäinen 14.4.
Kevään tulo 
Kevättalkoot
Mikael Agricolan pv / Suomen kielen pv 9.4. 
Veteraanipäivä 27.4. 
Vappu

Äitienpäivä 14.5.
Pyöräilypäivä 18.5. 
Perunoiden istutus

Helluntai 
Kotiseuturetket - muistelut
Vanhat pelit ja leikit 
Vanhat kulkuvälineet
Juhannusjuhlat 
Saunominen



Syksy

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lavatanssit
Luonnon kukat
Vanhat pelit ja leikit 
Eino Leinon päivä 6.7. Runon ja suven päivä
Naisten viikko 18.7. - 24.7. 
Jaakon päivä 25.7.
Unikeon päivä 27.7.

Elojuhlat 
Kansanmusiikkia ja -tanssia
Kyläreissut / vieraanvaraisuus
Sienet, marjat ja säilöntä

Vanhat lelut 
Syystalkoot
Koulu, muistelu
Voimistelu
Sadonkorjuujuhlat 

Vanhusten viikko (vko 40)
Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä 5.10.
Aleksis Kivi 10.10. (kansalliskirjailija)
Vanha kauppa (muistelu)
Turku 100 vuoden aikana (nojatuolimatka: tarinoita ja kuvia)

Pyhäinpäivä 4.11.
Miehen elämää
Isänpäivä 12.11. 
Jouluvalmistelut

1. adventti/kirkkoretki
Itsenäisyyspäivä 6.12., Suomi 100 vuotta
Sibeliuksen pv 8.12.
Filharmonisen orkesterin joulukonsertit
Lucia-kulkue 13.12. 
Tiernapojat
Vanhat joululaulut
Jouluperinteet 

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu



Turun kaupungin hyvinvointitoimialan vanhusten asumispalvelut

Tehostetun palveluasumisen yksiköt
Elsekoti
Höveli

Katariinanpuisto
Kutomokoti

Mansikkapaikka
Mäntykoti Räntämäki
Mäntykoti Yli-Maaria

Niittykoti
Pohjantähti

Portsakodin palvelutalo
Sävelkoti

Villa Piipari

Hoiva-asumisen yksiköt
Kurjenmäkikoti

Kurjenpesä
Portsakoti osastot  2 ja 3

Tehostetun palveluasumisen ja hoiva-asumisen yksiköt
Kerttuli

Liinahaka
Mäntyrinne
Runosmäki

Tilapäiset asumispalvelut
Portsakodin tilapäishoitoyksikkö

Liinahaka osasto 3A
Liinahaka 3B
Liinahaka 4A

Mäntyrinne osasto 1
Runosmäki osasto 5B

Lisätiedot: www.turku.fi/vanhustenasumispalvelut

Vanhusten viikko (vko 40)
Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä 5.10.
Aleksis Kivi 10.10. (kansalliskirjailija)
Vanha kauppa (muistelu)
Turku 100 vuoden aikana (nojatuolimatka: tarinoita ja kuvia)

Pyhäinpäivä 4.11.
Miehen elämää
Isänpäivä 12.11. 
Jouluvalmistelut

1. adventti/kirkkoretki
Itsenäisyyspäivä 6.12., Suomi 100 vuotta
Sibeliuksen pv 8.12.
Filharmonisen orkesterin joulukonsertit
Lucia-kulkue 13.12. 
Tiernapojat
Vanhat joululaulut
Jouluperinteet 

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/asumis-ja-hoivapalvelut-ikaantyneille
https://www.turku.fi/toimipaikat/elsekoti
https://www.turku.fi/toimipaikat/hoveli
https://www.turku.fi/toimipaikat/katariinanpuisto
https://www.turku.fi/toimipaikat/kutomokoti
https://www.turku.fi/toimipaikat/mansikkapaikka
https://www.turku.fi/toimipaikat/mantykoti-rantamaki
https://www.turku.fi/toimipaikat/mantykoti-yli-maaria
https://www.turku.fi/toimipaikat/niittykoti
https://www.turku.fi/toimipaikat/pohjantahti
https://www.turku.fi/toimipaikat/portsakodin-palvelutalo
https://www.turku.fi/toimipaikat/savelkoti
https://www.turku.fi/toimipaikat/villa-piipari
https://www.turku.fi/toimipaikat/kurjenmakikoti
https://www.turku.fi/toimipaikat/kurjenpesa
https://www.turku.fi/toimipaikat/portsakoti-osasto-2-ja-3
https://www.turku.fi/toimipaikat/kerttulin-vanhainkoti
https://www.turku.fi/toimipaikat/liinahaka
https://www.turku.fi/toimipaikat/mantyrinne
https://www.turku.fi/toimipaikat/runosmaen-vanhainkoti
https://www.turku.fi/toimipaikat/portsakoti-tilapaishoitoyksikko
https://www.turku.fi/toimipaikat/liinahaka
https://www.turku.fi/toimipaikat/liinahaka
https://www.turku.fi/toimipaikat/liinahaka
https://www.turku.fi/toimipaikat/mantyrinne
https://www.turku.fi/toimipaikat/runosmaen-vanhainkoti
https://www.turku.fi/toimipaikat/liinahaka
http://www.turku.fi/toimipaikat/kerttuli
http://www.turku.fi/toimipaikat/runosmaen-vanhuskeskus
http://www.turku.fi/toimipaikat/runosmaen-vanhuskeskus


”Mahdollisuuksien mukaan 
jokaiselle on tarjolla jotakin” 




