
 

 

                     Lähitori Iso-Heikissä 
                                    (Revontulenkatu 4, Turku) 

                torstaina 13.10. klo 13  

             teemana Kuntoa ja virtaa 

      lihasvoimaharjoittelusta 

 

klo 13 Seniorin lihasvoimaharjoittelu: Kuntoa, virtaa ja mielenhyvinvointia 

    liikunnasta 

    Luennoitsijana Saija Kultala, Turun kaupungin liikuntapalvelut 

    Luennon jälkeen siirrytään teoriasta käytäntöön:  

    Kiinnostuneet voivat tutustua kuntosalin laitteisiin Saijan  

    ohjauksessa n. klo 14.30 asti.  
 

Turun kaupungin ikäihmisten palveluohjaaja Irmeli Sulonen on myös  

paikalla. Hänen kanssaan voit keskustella asioistasi kahden kesken.  
 

Iltapäivän aikana on myös mahdollista osallistua palvelutalon tutustumis-

kierrokseen. 
 

HUOM! Toimimme aina uusimpien koronaan liittyvien toimintaohjeiden mukaan,  

joten toimintaan saattaa tulla muutoksia nopeallakin varoitusajalla. Mikäli sinulla on 

flunssanoireita, pysythän kotona.  

Lähitorin toiminta on tarkoitettu 60+ vuotiaille turkulaisille sekä heidän läheisilleen.  

Toiminta on maksutonta ja siihen osallistutaan omalla vastuulla.  

Ohjelman kellonajat ovat suuntaa-antavia, muutokset ovat mahdollisia. 
 

 

Tervetuloa Lähitorille! 

Lähitorin löydät Palvelutalo Iso-Heikistä, Revontulenkatu 4, Turku 

Bussit 32 ja 42, pysäkki palvelutalon kohdalla Kanslerintiellä 

 

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet  

tukee Lähitori-toimintaa avustuksella. 



 

 

                     Lähitori Iso-Heikissä 
                                    (Revontulenkatu 4, Turku) 

                torstaina 20.10. klo 13  

         teemana Löytävä vanhustyö 

        haastavassa tilanteessa olevan 

         ikäihmisen tukena  
 

klo 13 Löytävä vanhustyö haastavassa tilanteessa olevan ikäihmisen  

           tukena 

   Mitä on löytävä vanhustyö? Entä miten puuttua kaltoinkohteluun?  

   Mistä saa apua ja tukea? 

           Luennoitsijana Löytävän vanhustyön päällikkö Sanna Jokinen,   

   Fingerroosin säätiö 

           Luennon jälkeen Sanna on tavattavissa n. klo 14.30 asti. 
 

Turun kaupungin ikäihmisten palveluohjaaja Irmeli Sulonen on myös  

paikalla. Hänen kanssaan voit keskustella asioistasi kahden kesken.  
 

Luennon jälkeen on mahdollista osallistua palvelutalon tutustumiskierrok-

seen. 

 
 

HUOM! Toimimme aina uusimpien koronaan liittyvien toimintaohjeiden mukaan,  

joten toimintaan saattaa tulla muutoksia nopeallakin varoitusajalla. Mikäli sinulla on 

flunssanoireita, pysythän kotona.  

Lähitorin toiminta on tarkoitettu 60+ vuotiaille turkulaisille sekä heidän läheisilleen.  

Toiminta on maksutonta ja siihen osallistutaan omalla vastuulla.  

Ohjelman kellonajat ovat suuntaa-antavia, muutokset ovat mahdollisia. 

 
 

Tervetuloa Lähitorille! 
Lähitorin löydät Palvelutalo Iso-Heikistä, Revontulenkatu 4, Turku 

Bussit 32 ja 42, pysäkki palvelutalon kohdalla Kanslerintiellä 

 

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet  

tukee Lähitori-toimintaa avustuksella. 



 

 

                     Lähitori Iso-Heikissä 

                                    (Revontulenkatu 4, Turku) 

                torstaina 27.10. klo 13  

              teemana Kelan palvelut 
 

klo 13 Kelan palvelut 

   Palveluasiantuntija Johanna Kanerva kertoo Kelan yli 60-vuotiaille  

   suunnatuista palveluista.  

   Luennon jälkeen on mahdollista asioida ja keskustella Kelan työntekijän  

   kanssa kahden kesken luottamuksellisesti. 

 
 

Turun kaupungin ikäihmisten palveluohjaaja Irmeli Sulonen on myös  

paikalla. Hänen kanssaan voit keskustella asioistasi kahden kesken.  
 

Luennon jälkeen on myös mahdollista osallistua palvelutalon tutustumis-

kierrokseen. 

 
 

HUOM! Toimimme aina uusimpien koronaan liittyvien toimintaohjeiden mukaan,  

joten toimintaan saattaa tulla muutoksia nopeallakin varoitusajalla. Mikäli sinulla on 

flunssanoireita, pysythän kotona.  

Lähitorin toiminta on tarkoitettu 60+ vuotiaille turkulaisille sekä heidän läheisilleen.  

Toiminta on maksutonta ja siihen osallistutaan omalla vastuulla.  

Ohjelman kellonajat ovat suuntaa-antavia, muutokset ovat mahdollisia. 
 

 

Tervetuloa Lähitorille! 

Lähitorin löydät Palvelutalo Iso-Heikistä, Revontulenkatu 4, Turku 

Bussit 32 ja 42, pysäkki palvelutalon kohdalla Kanslerintiellä 

 

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet  

tukee Lähitori-toimintaa avustuksella. 



 

 

                     Lähitori Iso-Heikissä 
                                    (Revontulenkatu 4, Turku) 

                torstaina 3.11. klo 13  

          teemana Suru ja luopuminen 
 

 

klo 13 Suru on surevan puolella 

Marraskuu on luopumisen aikaa. Pyhäinpäivän alla moni muistelee läheisiään, joiden 

elämä on päättynyt. Surun tehtävä on auttaa ihmistä suostumaan sisäisesti menetyk-

seen, joka on tapahtunut meiltä lupaa kysymättä.  Suru on elämän puolella. Sen tarkoi-

tuksena on mahdollistaa elämän jatkuminen hänelle, jonka läheinen on kuollut.  

Entä miten kulkea hänen rinnallaan, jolle suru on edelleen kipeä asia? Ihmisten suru-

kokemukset ovat erilaisia, mutta niiden jakaminen voi silti auttaa.  

Millaista tukea sureville on tarjolla?  

Surusta alustamassa retriitti- ja sururyhmätyön pappi, rovasti Päivi Vuorilehto 
 

Turun kaupungin ikäihmisten palveluohjaaja Irmeli Sulonen on myös  

paikalla. Hänen kanssaan voit keskustella asioistasi kahden kesken.  
 

Luennon jälkeen mahdollisuus palvelutalon tutustumiskierrokseen. 
 

HUOM! Toimimme aina uusimpien koronaan liittyvien toimintaohjeiden mukaan,  

joten toimintaan saattaa tulla muutoksia nopeallakin varoitusajalla. Mikäli sinulla on 

flunssanoireita, pysythän kotona.  

Lähitorin toiminta on tarkoitettu 60+ vuotiaille turkulaisille sekä heidän läheisilleen.  

Toiminta on maksutonta ja siihen osallistutaan omalla vastuulla.  

Ohjelman kellonajat ovat suuntaa-antavia, muutokset ovat mahdollisia. 
 

Tervetuloa Lähitorille! 

Lähitorin löydät Palvelutalo Iso-Heikistä, Revontulenkatu 4, Turku 

Bussit 32 ja 42, pysäkki palvelutalon kohdalla Kanslerintiellä 

 

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet  

tukee Lähitori-toimintaa avustuksella. 



 

 

                     Lähitori Iso-Heikissä 
                                    (Revontulenkatu 4, Turku) 

                 torstaina 10.11. klo 13  

              teemana kirjaston ja hyvin-

                vointikeskusten palvelut 
 

klo 13 Moninaiset kirjastopalvelut 

Kirjastosta löytyy kirjoja, mutta myös paljon muuta! Kirjasto toimii myös verkossa  

erilaisten palvelujen, kuten e-kirjojen, e-äänikirjojen, OmaKirjaston ja Celian  

muodossa. Kirjastosta ja kulttuurista pääsee nauttimaan vaikka kotisohvalta,  

tule hämmästymään! Asiantuntijana Janne Blomqvist Turun kaupungin kirjastosta 
 

klo 13.45 Lehmusvalkaman ja Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksien  

toiminnan esittely, asiantuntijoina Sarianne Helander ja Karita Blom  

Jannen, Sariannen ja Karitan kanssa voit keskustella tarkemmin luentojen 

jälkeen noin klo 14.30 asti. 
 

Poikkeuksellisesti ei mahdollisuutta Turun kaupungin ikäihmisten  

palveluohjaukseen.  Luentojen jälkeen mahdollisuus palvelutalon  

tutustumiskierrokseen. 
 

HUOM! Toimimme aina uusimpien koronaan liittyvien toimintaohjeiden mukaan,  

joten toimintaan saattaa tulla muutoksia nopeallakin varoitusajalla. Mikäli sinulla on 

flunssanoireita, pysythän kotona.  

Lähitorin toiminta on tarkoitettu 60+ vuotiaille turkulaisille sekä heidän läheisilleen.  

Toiminta on maksutonta ja siihen osallistutaan omalla vastuulla.  

Ohjelman kellonajat ovat suuntaa-antavia, muutokset ovat mahdollisia. 
 

Tervetuloa Lähitorille! 
Lähitorin löydät Palvelutalo Iso-Heikistä, Revontulenkatu 4, Turku 

Bussit 32 ja 42, pysäkki palvelutalon kohdalla Kanslerintiellä 

 

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet  

tukee Lähitori-toimintaa avustuksella. 



 

 

                     Lähitori Iso-Heikissä 
                                    (Revontulenkatu 4, Turku) 

                 torstaina 17.11. klo 13  

               vietetään Diabetesviikkoa 

 

klo 13  Yleistä ja ajankohtaista asiaa diabeteksesta  

Diabeteshoitaja Marjo Grönforsin luennossa ajankohtaista asiaa diabeteksesta.  

Lisäksi kuulet Lounais-Suomen Diabetes ry:n ja Diabetesaseman toiminnasta.  

Luennon jälkeen on mahdollisuus maksuttomaan verensokerin mittaukseen.  

Voit myös keskustella tarkemmin diabetekseen liittyvistä asioista diabeteshoitaja  

Marjo Grönforsin kanssa.  
 

 

Turun kaupungin ikäihmisten palveluohjaaja Irmeli Sulonen on myös  

paikalla. Hänen kanssaan voit keskustella asioistasi kahden kesken.  
 

Luennon jälkeen mahdollisuus palvelutalon tutustumiskierrokseen. 
 

 

HUOM! Toimimme aina uusimpien koronaan liittyvien toimintaohjeiden mukaan,  

joten toimintaan saattaa tulla muutoksia nopeallakin varoitusajalla. Mikäli sinulla on 

flunssanoireita, pysythän kotona.  
 

Lähitorin toiminta on tarkoitettu 60+ vuotiaille turkulaisille sekä heidän läheisilleen.  

Toiminta on maksutonta ja siihen osallistutaan omalla vastuulla.  

Ohjelman kellonajat ovat suuntaa-antavia, muutokset ovat mahdollisia. 
 
 

Tervetuloa Lähitorille! 

Lähitorin löydät Palvelutalo Iso-Heikistä, Revontulenkatu 4, Turku 

Bussit 32 ja 42, pysäkki palvelutalon kohdalla Kanslerintiellä 

 

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet  

tukee Lähitori-toimintaa avustuksella. 



 

 

                     Lähitori Iso-Heikissä 

                                    (Revontulenkatu 4, Turku) 

               tiistaina 22.11. klo 14.30 

         nautitaan  Turun filharmonisen 

       orkesterin virtuaalikonsertista 

     (Huom! poikkeuksellinen päivä ja kellonaika) 

 

klo 14.30 Elämyksiä Turun filharmonisen orkesterin virtuaalikonsertista!  

        Tule nauttimaan TFO:n konsertin verkkotaltioinnista.  

        Paikan päällä musiikkielämyksiä on tarjoilemassa myös TFO:n muusikko.   

        Tilaisuuden juontaa kulttuuriohjaaja Olli Hirvonen Turun kaupungilta 

   
 

HUOM! Toimimme aina uusimpien koronaan liittyvien toimintaohjeiden mukaan,  

joten toimintaan saattaa tulla muutoksia nopeallakin varoitusajalla. Mikäli sinulla on 

flunssanoireita, pysythän kotona.  

 

Lähitorin toiminta on tarkoitettu 60+ vuotiaille turkulaisille sekä heidän läheisilleen.  

Toiminta on maksutonta ja siihen osallistutaan omalla vastuulla.  

Ohjelman kellonajat ovat suuntaa-antavia, muutokset ovat mahdollisia. 
 

 

 

Tervetuloa Lähitorille! 
Lähitorin löydät Palvelutalo Iso-Heikistä, Revontulenkatu 4, Turku 

Bussit 32 ja 42, pysäkki palvelutalon kohdalla Kanslerintiellä 

 

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet  

tukee Lähitori-toimintaa avustuksella. 



 

 

                     Lähitori Iso-Heikissä 
                                    (Revontulenkatu 4, Turku) 

                 torstaina 24.11. klo 13  

           teemana Kodin esteettömyys 

            ja apuvälineet 
      

klo 13  Vinkkejä kodin esteettömyydestä ja itsenäistä toimimista  

    helpottavista apuvälineistä 

    luennoitsijana toimintaterapeutti Terhi Arola,  Turun kaupungin palvelutarpeen  

    arviointiyksiköstä      

    Luennon jälkeen mahdollista tutustua joihinkin pienapuvälineisiin sekä  

    keskustella Terhin kanssa oman kodin esteettömyyttä parantavista asioista. 
 

Turun kaupungin ikäihmisten palveluohjaaja Irmeli Sulonen on myös  

paikalla. Hänen kanssaan voit keskustella asioistasi kahden kesken.  
 

Luennon jälkeen mahdollisuus palvelutalon tutustumiskierrokseen. 
 

 

HUOM! Toimimme aina uusimpien koronaan liittyvien toimintaohjeiden mukaan,  

joten toimintaan saattaa tulla muutoksia nopeallakin varoitusajalla. Mikäli sinulla on 

flunssanoireita, pysythän kotona.  

 

Lähitorin toiminta on tarkoitettu 60+ vuotiaille turkulaisille sekä heidän läheisilleen.  

Toiminta on maksutonta ja siihen osallistutaan omalla vastuulla.  

Ohjelman kellonajat ovat suuntaa-antavia, muutokset ovat mahdollisia. 
 

Tervetuloa Lähitorille! 

Lähitorin löydät Palvelutalo Iso-Heikistä, Revontulenkatu 4, Turku 

Bussit 32 ja 42, pysäkki palvelutalon kohdalla Kanslerintiellä 

 

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet  

tukee Lähitori-toimintaa avustuksella. 


