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Vuosisuunnitelma esittelee esimerkkejä tapahtumista ja vuodenaikoihin liittyvistä toiminnoista eri yk-
siköissämme. Tapahtumat ja toiminnot voivat vaihdella yksiköiden mukaan. Yksiköissä on tarjolla tar-
kemmat 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.

Ikääntymisen myötä vanhat tiedot ja taidot eivät katoa eikä viisaus vähene. Muisti muuttuu ja uuden 
oppiminen vaatii enemmän aikaa, mutta ei ole mahdotonta. Uuden oppimisessa asioita yhdistellään 
aivoissa jo oleviin tietoihin hyödyntäen elämän varrella kertynyttä kokemusta. Vanhusten asumispal-
veluiden viriketoiminnan vuosisuunnitelman pääteemaksi on valittu vuodeksi 2019: Muisti ja oppimi-
nen – ”Muistellen menneitä, uutta oppien”. 

Keväällä luonto herää ja asumispalveluissa uudistutaan ja lähdetään rikkomaan rohkeasti rajoja. Ko-
keillaan asukkaiden kanssa jotain aivan uutta. 

Kesällä aurinko paistaa ja luonto on kauneimmillaan, hyvä sää mahdollistaa ulkoilun ja vierailun esi-
merkiksi omahoitajan kanssa. Vuoroin vieraissa lähdetään asukkaiden kanssa kyläilemään kahvilaan, 
naapuriin, päiväkotiin tai vaikkapa toiseen asumispalveluyksikköön.

Syksyllä nautitaan menneestä keväästä, kesästä ja syksyn ruskasta. Järjestetään valokuvanäyttelyt 
yksiköissä, haetaan vireä mieli jokaiselle menneestä keväästä ja kesästä kuvia katselemalla ja muiste-
lemalla. 

Tehokkaasti talvella haastaa asumispalveluyksiköt ulkoilemaan entistä ahkerammin. Kyseessä on van-
huskeskuksien välinen leikkimielinen kilpailu, jossa selviää missä vanhuskeskuksessa talven aikana 
ulkoillaan eniten. 

Ulkoilu ja liikunta ovat haasteen lisäksi edelleen tärkeänä osana vanhusten asumispalvelun arkea 
kaikkina vuodenaikoina. Ulkoharjoittelun tavoitteena on tukea toimintakykyä tarjoamalla mahdolli-
suus 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, polku-
pyöräilyä, tarkkuusheittoa ja erilaisia pelejä. Ulkoilua ja liikkumista sisältävät harjoitteet rentouttavat, 
virkistävät muistia ja kohentavat niin fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointia ja elämänlaatua.



Talvi 
Adventtikirkkoretki
Itsenäisyyspäivä 
Sibeliuksen päivä
Joulukonsertit
Lucia-kulkue 
Jouluperinteet
Uudenvuodenvastaanotto
Vuoden avaus 
Runebergin päivä 
Ystävänpäivä 
Laskiainen 
Kalevalanpäivä 
Lukiolaisten vanhojen tanssit

            Kevät
Naisten päivä 

Minna Canthin päivä
Pääsiäinen 

Kevään tulo 
Kevättalkoot

Mikael Agricolan pv / Suomen kielen 
Kansallinen veteraanipäivä 

Vappu
Äitienpäivä 

Unelmien liikuntapäivä 
Perunoiden istutus

 

Kesä
Helluntai 

Vihtojen tekeminen
Ulkopelit ja -leikit 

Juhannusjuhlat
Kesätanssit

Luonnonkukat
Eino Leinon päivä

Naisten viikko 
Jaakon päivä 
Unikeonpäivä 

Elojuhlat 
Kansanmusiikkia ja -tanssia

Sienet, marjat ja säilöntä

Syksy
Syystalkoot
Vie vanhus ulos -kampanja
Sadonkorjuujuhlat 
Pyhäinpäivä 
Ruotsalaisuuden päivä 
(Svenska dagen)
Isänpäivä  
Tiernapojat
Jouluvalmisteluja



”Muistellen menneitä, 
uutta oppien” 

Lisätiedot: www.turku.fi/vanhustenasumispalvelut


