
 

 

             Lähitori Iso-Heikissä 
                            (Revontulenkatu 4, Turku) 

          torstaina 7.9.2017 klo 13-16 

                vietetään syyskauden  

       avajaisia tanssin merkeissä! 
 

 

klo 13 -14  Hyvän mielen tanssikiertue Lähitorilla 
 

  Tule mukaan tanssimaan, tanssittamaan tai vain rupattelemaan.  

  Samalla voit kysyä mieltä askarruttavista asioista järjestön tai  

  kaupungin työntekijältä.  

  Terveysneuvontaa tarjoavat Turun ammatti-instituutin  

  lähihoitajaopiskelijat. 

  Menossa mukana Armas ja Valma sekä Liikkuva resurssikeskus  

  (Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin   

  kumppanuushanke).  
 

klo 14  Mahdollisuus tutustua Palvelutalo Iso-Heikkiin esittelykierroksella 
 

klo 14 .30  Turkulaisten neuvontavideoiden julkistus  
 

klo 15  Tuolijumppa, Laura ohjaa 
 

 

Ikäihmisten Palvelutorin palveluohjaaja tavattavissa klo 13.30-15.   

Kaupungin palveluohjaajan kanssa voit keskustella asioistasi myös kahden kesken. 
 

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

Toiminta on maksutonta. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 
 

Tervetuloa Lähitorille! 

Lähitorin löydät Palvelutalo Iso-Heikistä 

Revontulenkatu 4, Turku 

Bussit 32 ja 42, pysäkki palvelutalon kohdalla Kanslerintiellä 

 



 

 

             Lähitori Iso-Heikissä 

                            (Revontulenkatu 4, Turku) 

          torstaina 14.9.2017 klo 13-16 

                         teemoina  

        musiikki ja Lähimmäisen päivä 
 

klo 13  Musiikkiteemaiset SIPPE-kutsut vapaaehtoisen esittelijän  

  Marjatta Laakson ohjaamana (Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry)  
 

klo 14  Tietoisku omaishoitajuudesta: Tunnistatko omaishoitajan ja minkälaista  

  tukea  omaishoitajalle on saatavilla? (Turun Seudun Omaishoitajat ja  

  Läheiset ry sekä Turun kaupungin omaishoidon ohjaaja) 
 

klo 15  Tuolijumppa, Laura ohjaa 
 

 

Turun Kaupunkilähetys ry:n Senioripysäkin työntekijä on paikalla klo 13-16.  

Tule keskustelemaan ja kuulemaan lisää toiminnasta.  
 

Ikäihmisten Palvelutorin palveluohjaaja tavattavissa klo 13.30-15.   

Kaupungin palveluohjaajan kanssa voit keskustella asioistasi myös kahden kesken. 
 

Omaishoitajuuteen liittyvistä asioista voit keskustella Turun Seudun Omaishoitajat ja 

Läheiset ry:n työntekijän sekä Turun kaupungin omaishoidon ohjaajan kanssa  

klo 13.30-15 välisenä aikana.  

 

Klo14-15 mahdollisuus osallistua Palvelutalo Iso-Heikin esittelykierrokseen. 

 
 

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

Toiminta on maksutonta. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 
 

Tervetuloa Lähitorille! 

Lähitorin löydät Palvelutalo Iso-Heikistä 

Revontulenkatu 4, Turku 

Bussit 32 ja 42, pysäkki palvelutalon kohdalla Kanslerintiellä 

 



 

 

             Lähitori Iso-Heikissä 

                            (Revontulenkatu 4, Turku) 

          torstaina 21.9.2017 klo 13-16 

                  teemana Muistiviikko  

        eli luvassa on monipuolista asiaa 

            muistiin liittyen  
 

klo 13  Luento: Ikääntyvän muisti ja aivoterveys  

  Luvassa myös pieniä aivoja virkistäviä harjoituksia sekä tietoa syksyllä  

  alkavasta Muistijumppakurssista.  

  (Varsinais-Suomen Muistiyhdistys, Liiku ja Muista -projekti)  
 

klo 13.45 Tietoisku: Muistiasiakkaan palvelupolku Turussa  

  (Turun kaupungin muistikoordinaattori)  
 

klo 14  Mahdollisuus tutustua Palvelutalo Iso-Heikkiin esittelykierroksella 
 

klo 15  Tuolijumppa, Laura ohjaa 
 

 

Ikäihmisten Palvelutorin palveluohjaaja tavattavissa klo 13.30-15.   

Kaupungin palveluohjaajan kanssa voit keskustella asioistasi myös kahden kesken. 

 

Muistiin ja aivoterveyteen liittyvistä asioista voit tulla keskustelemaan Varsinais-

Suomen Muistiyhdistyksen työntekijöiden ja Turun kaupungin muistikoordinaattorin 

kanssa klo 13-15 välisenä aikana.  

 

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

Toiminta on maksutonta. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 
 

Tervetuloa Lähitorille! 

Lähitorin löydät Palvelutalo Iso-Heikistä 

Revontulenkatu 4, Turku 

Bussit 32 ja 42, pysäkki palvelutalon kohdalla Kanslerintiellä 

 



 

 

             Lähitori Iso-Heikissä 

                            (Revontulenkatu 4, Turku) 

          torstaina 28.9.2017 klo 13-16 

                      teemana kuulo  

      eli luvassa monipuolista asiaa kuulosta  

       ja kuulontutkimuksesta  
     

klo 13  Luento: Kuulo ja ikääntyminen  

  (suunnittelija Anna-Maija Tolonen, Kuuloliitto ry) 
 

klo 13.25 Luento: Kuulonkuntoutukseen hakeutuminen 

  (kuulontutkija Liisa Intovuori, Turun Kaupunginsairaalan  

  korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka) 
 

klo 13.50 Tietoisku: Turun Kuuloyhdistyksen toiminnan esittely 

  (Turun Kuuloyhdistys ry edustajat)  
 

klo 14  Mahdollisuus tutustua Palvelutalo Iso-Heikkiin esittelykierroksella 
 

klo 15  Tuolijumppa, Laura ohjaa 
 

Ikäihmisten Palvelutorin palveluohjaaja tavattavissa klo 13.30-15.   

Kaupungin palveluohjaajan kanssa voit keskustella asioistasi myös kahden kesken. 
 

Turun kaupunginsairaalan kuulontutkija on tavattavissa luentonsa jälkeen klo 16 asti. 

Hänen kanssaan voit keskustella kuuloon ja kuulon tutkimukseen liittyvistä asioista.   

Myös Turun Kuuloyhdistyksen väen kanssa voit keskustella kuuloon liittyvistä asioista 

klo 13-15 välisenä aikana. Heillä on lisäksi myynnissä kuulokojeiden pattereita. 

 

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

Toiminta on maksutonta. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 

Tervetuloa Lähitorille! 

Lähitorin löydät Palvelutalo Iso-Heikistä 

Revontulenkatu 4, Turku 

Bussit 32 ja 42, pysäkki palvelutalon kohdalla Kanslerintiellä 

 


