
Studia Generalia-luentojen ja Muistojen maanantai –tapahtumien 

teemoja 
 

Studia Generalia –luentojen ohjelma syyskaudella 2014 

Iloista liikettä elämään - teknologia senioriliikunnan tukena  

Liikuntakin siirtyy verkkoon - verkosta löytyy helppokäyttöisiä ja käteviä liikuntapalveluita myös senioreille. 

Uudenlaisesta senioreiden liikuntapalvelusta ja teknologian tarjoamista mahdollisuuksista kertoo DI, yrittäjä, 

perusturvalautakunnan jäsen Sanna Vauranoja. 

 

Onko lääketieteen kehitys johtanut parempaan vanhenemiseen? 

Odotettu elinikämme on noussut nopeasti viimeisten vuosien aikana. Samaan aikaan lääketiede on kehittynyt 

huimaa vauhtia. Voimmeko itse vaikuttaa vanhenemiseemme vai tarvitaanko siihen pillereitä? Geriatrian 

professori Matti Viitanen Turun yliopistosta luennoi aiheesta.  

Onko lukeminen hankalaa? Apua kirjastosta 

Kirjasto tarjoaa vaihtoehtoja, jos kirjan lukeminen on jostain syystä vaikeaa. Lukuharrastusta voi jatkaa, vaikka 

käsivoimat, näkö tai keskittymiskyky heikentyvät iän myötä. (Eli käytännössä Celia-info)  

Hyvällä ravinnolla tehoja liikuntaan, ravitsemusvalmennusta senioreille 

Ravitsemuksen vaikutus on merkittävä koko ihmisiän. Laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM Marjut Hakala-

Pihlaja esittelee uusimpia suosituksia sekä ohjeita ikääntymisen ja liikunnan näkökulmasta.  

Muisti: ensioireiden tunnistaminen ja ennakointi 

Normaalia vanhenemista vai dementiaa? Ikääntyvän muisti: Miten sitä voi huoltaa ja milloin on syytä huoleen? 

Millaisia oireita muistisairauksissa on?  Psykiatrian erikoislääkäri Silja Runsten luennoi aiheesta.  
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Ikäihmisten turvallinen lääkehoito 
Farmaseutti Veeronica Granlund kertoo turvallisen lääkityksen periaatteista. 
 
Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakointi: Edunvalvontavaltuutus on oikeudellinen keino 
ikääntymisen ennakointiin. Lakimies, Edunvalvontavaltuutus ry:n puheenjohtaja Vesa Anttila luennoi 
edunvalvontavaltuutuksen merkityksestä ja sisällöstä. 
 
Kelan etuudet eläkeläisille 2015 
Martina Sjöstrand, palvelupäällikkö Turun Kelasta, esittelee ajankohtaista tietoa eläkkeistä, asumistuesta, 
hoitotuesta sekä lääke- ja matkakorvauksista. 
 
Eläkkeelle siirtyminen 
Miten säilyttää innostus ja aktiivisuus työelämän jälkeen? Eläkkeellä oleva psykologi, Pieni eläkekirja: 
eläkkeelle työstä, ei elämästä -teoksen kirjoittaja Hilkka Niemelä puhuu aiheesta. Eläköitynyt 
vanhuspalveluiden informaatikko Tarja Rajala kertoo omista kokemuksistaan ja eläkeläiskirjoittajaryhmä 
Scribentit esittelevät luovaa toimintaa. 



Iloa arkeen, tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointi 
Tyksin sairaalapastori Outi Ruohola puhuu surun kohtaamisesta, hengitysharjoituksista, InterPlay-
menetelmästä ja mahdollisuuksista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 
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Piritta Nummela, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja 

Ensiapu ja kodin turvallisuus. Kodin turvallisuus - miten voin itse vaikuttaa tapaturmien ennaltaehkäisyyn? Entä 

jos jotakin kuitenkin sattuu, miten tilanteessa tulisi toimia?  

Helena Malmivirta, KT, LTO: Kulttuurisia avaimia aivoterveyteen  

Ennaltaehkäisevällä toiminnalla tiedetään olevan merkitystä aivoterveyden edistämiselle ja muistisairauksien 

viivästymiselle. Malmivirta esittelee kulttuurin tarjoamia mahdollisuuksia. 

Hanna Pursiainen, vastaava suuhygienisti luennoi suun terveydestä ja antaa vinkkejä senioreiden 

suunhoitoon. 

Anna-Maija Tolonen: Ikääntyneille oikeus hyvään kuulemiseen. Asiaa kuulosta ja kuulolaitteista.  

Riikka Lautamäki: Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät ja ennaltaehkäisy. 
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Turun kaupunginsairaalan ylilääkäri Sirkku Jyrkkiö: Hoitotahto lääkärin näkökulmasta 

SPR:n valmiuspäällikkö Tommi Virtanen: Jos läheiseni katoaa 

Musiikkiterapeutti Tuovi Kattelus: Musiikin vaikutus muistiin ja aivojen hyvinvointiin 

Luento seniorien erilaisista asumismahdollisuuksista ja asumispalveluista.  

Luento testamentista ja uusista lakimuutoksista perintöasioissa. 

Muistojen maanantai -tapahtumien teemat 

Keväällä 2015 aiheina olivat musiikki, rakkaus, kirjallisuus, vappu ja lapsuuden kesät. Tänä syksynä 

aiheina ovat koulumuistot, kulkupelit, ruoka, kodin perustaminen ja joulu. Elävä arkisto -klippien, 

teeman mukaisten alustusten ja Museokeskuksen kuvapakettien lisäksi ohjelmassa on teemasta 

riippuen ollut musiikkiesityksiä, runoja, tietovisoja ja milloin mitäkin. 

 


