
 

 

 

 

 

 

 

 

VAPAAEHTOISEKSI? 

Tarvitsemme apuasi yhdistysesitte-

lyissä, esitteiden jaossa, retkillä, tarjoi-

luissa, ryhmien vetäjinä, ohjaajina ja 

avustajina sekä monessa muussa. Kysy 

lisätietoja toimistolta! 

 

 

 

TUE TOIMINTAAMME 

Lahjoituksin 

Kannatusjäsenyytenä 

Arpajaispalkintoja tarvitaan aina.  

Tuo lahjoituksesi toimistolle – kiitos! 
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YHDISTYSSIHTEERIN TERVEHDYS 

Jouluun laskeutuminen 

Vuosi alkaa olla pulkassa ja paljon on yhdessä koettu. 

Muutto uusiin toimitiloihin oli iso rutistus ja avajai-

sissa oli 150 vierailijaa katselemassa tiloja. Hienoa, 

että uudet tilat tulevat tutuiksi jäsenistölle. 

Loppuvuosi huipentui 30.11. olleeseen syyskokouk-

seen, jonka jälkeen vietimme Suomi 100 -juhlaa. Juh-

lissa kuultiin hienoja puheita, nautittiin kepeistä esi-

tyksistä sekä nostettiin malja Suomelle. 

Nyt alkaa toimisto hiljentyä joulun viettoon. Vuoden 

viimeinen päivystys on keskiviikkona 20.12. klo 9-12 ja 

sen jälkeen toimisto on avoinna jälleen 3.1. Myös ta-

pahtumia on jo heti tammikuun alussa, joten kannat-

taa katsoa jo tammikuun ajankohtaiset tapahtumat 

läpi.  

Rauhallista joulun aikaa kaikille ja nähdään taas ensi 

vuonna! 

Kaisa Karvonen 

 

 

 

 

AJANKOHTAISTA TAMMIKUUSSA 

LIIKUNTARYHMÄT 

Liikuntaryhmät alkavat pääsääntöisesti viikolla 2 eli 

8.1. alkaen. Uudet tulijat ilmoittautukaa mukaan otta-

malla yhteyttä toimistoon. Jatkavat siirtyvät auto-

maattisesti kevään ryhmiin, jos olette ilmoittaneet 

olevanne mukana vielä 2018. Laskut lähetetään osal-

listujille vasta ryhmien alettua, eli ilmoittautumisen 

jälkeen mukaan voi mennä. Tarkemmat tiedot ryh-

mien aikatauluista löytyvät osoitteesta http://www.ni-

velposti.fi/liikunta/.  

YHTEISLAULUT 

Ke 3.1. Yhteislaulut jatkuvat Happy Housessa, Ursinin-

katu 11, klo 18-19.45. Illan teemana ovat merihenkiset 

laulut ja pääsymaksu 2 €.  

POSTITUSTALKOOT 

To 4.1 on jäsenkirjeiden postitustalkoot alkaen klo 9 

yhdistyksen toimitiloissa, Lonttistentie 9. Kaikki ovat 

tervetulleita auttamaan. 

VERTAISRYHMÄT TAMMIKUUSSA 

Vertaisryhmät kokoontuvat yhdistyksen toimitiloissa. 

Ma 8.1. Polvi jalkaterä klo 16.00–18.00.  

Ma 15.1. Käsi ja olkapää klo 16.00–18.00. 

Ma 22.1. Lonkka klo 16.00–18.00. 

Ma 27.1. Nilkka ja jalkaterä klo 16.00–18.00. 
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NIVELTREFFIT 

Ke 10.1. klo 13 on niveltreffit Verkahovin Wercafessa. 

Tarjolla Wercafessa on omakustanteinen keittolounas. 

Jatkossa niveltreffejä järjestetään aina joka kuun toi-

nen keskiviikko. 

MATKAMESSUT 

Ti 16.1. klo 15–18 on matkamessut yhdistyksen toimi-
tiloissa. Vuonna 2018 yhdistyksessä on tarjolla monia 
retkiä ja matkoja sekä lomia. Näistä kaikista saat infoa 
matkamessuilla, joille voit saapua mihin aikaan tahansa 
kolmen ja kuuden välillä. Paikan päällä kahvitarjoilu. 
NIVELKERHOISSA TAPAHTUU 

Härkätien Nivelkerho 

Ke 10.1. Härkätien Nivelkerho kokoontuu 

klo 14.30–16.00 Palvelukeskus Ruskassa, 

Hyvättyläntie 9. Aiheena on hyvinvoinnin edistäminen 

arjen selviytymisessä. 

Kaarinan Nivelkerho 

Ti 16.1. kokoontuu Kaarinan Nivelkerho klo 17 Kie-

sissä, Kiesikatu 8. 

Raision Nivelkerho 

Ke 20.12. ja 27.12. on vuoden viimeiset sauvakävelyt 

Raisiossa. Lähtö Tasalan aukiolta klo 10. Ke 20.12. juo-

daan torttukahvit kävelyn päälle. Vuoden ensimmäi-

nen kävely on Ke 3.1., jolloin klo 10 lähtö Tasalan auki-

olta. Tarjolla kolme eritasoista ryhmää kävelynopeu-

den mukaan. 

KEVYEMPÄÄN KUNTOON YHDESSÄ 

Kevyempään kuntoon yhdessä -ryhmät miehille ja nai-

sille aloittavat tammikuussa. Ryhmissä puhutaan ren-

nosti hyvinvointiin liittyvistä teemoista ja jaetaan ver-

taistukea. Ensimmäisellä kerralla ryhmässä päätetään 

kevään aikataulut. 

Ke 24.1. klo 17-18.30 Miesten vertaisryhmä yhdistyk-

sen toimitiloissa. 

Ke 31.1. klo 17-18.30 Naisten vertaisryhmä yhdistyk-

sen toimitiloissa. 

LUENNOT 

Ti 23.1. klo 18 LT, Psykiatrian erikoislääkäri, unilääke-

tieteen erityispätevyys Ayl, Neuropsykiatrian pkl, TYKS 

Juha Markkula luennoi aiheesta ”Unen häiriöt ja 

niiden hoito.” Luento on Ortodoksisalissa Turussa, Yli-
opistonkatu 19 B 3. Luento tullaan taltioimaan Nivel-

verkkoon. 

Ke 7.2. klo 18 laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM, 

LitK Aina-Ilona Terinkoski luennoi aiheesta ”Voimaa ja 
vireyttä ruoasta: parhaat ruokavalinnat ikääntyvälle” 
Raision Martinsalissa, Eeronkuja 2. Luentoa ei talti-

oida. 

RETKET 

Turun Seudun Nivelyhdistys järjestää päiväretken kol-
men presidentin käyttämään virka-asuntoon Tammi-
niemeen lauantaina 27.1. Lähtö on Turun linja-auto-
asemalta klo 8 ja paluu Turkuun noin klo 17–17.30. 
Tamminiemeen tutustutaan opastetulla kierroksella, 
jonka jälkeen lounas ravintola-kahvila Adjutantissa. En-
nen paluuta vieraillaan Marimekon outlet-myymälässä 
Herttoniemessä. Retken hinta on 45 € sisältäen matkat, 
lounaan (lohiseljanka), pääsylipun Tamminiemeen ja 
opastuksen. Ilmoittautuminen toimistolle viimeis-
tään to 11.1.2018.  

Lauantaina 10.2. järjestetään ostosmatka Tampe-
reelle. Päivän aikana vieraillaan eri ostoskohteissa sekä 
käydään nauttimassa paikallisherkuista torilla. Matkan 
hinta on 25 € sisältäen matkat. Mukaan voi ilmoittau-
tua ma 5.2. mennessä toimistolle. 

Lauantaina 24.3. on teatteriretki Raumalle katsomaan 
Rakastunut Ryti -päivänäytöstä. Näytökseen kuuluu 
myös Rytin aikakauteen sijoittuva ruokailu teatterilla 
ennen näytöstä. Retken hinta on 73 € sisältäen matkat, 
ruokailun ja teatterilipun. Sitovat ilmoittautumiset toi-
mistolle to 8.3. mennessä. 

Oopperamatka Tallinnaan järjestetään 12.–13.4.  
Torstaina 12.4. lähtee yhteiskyyti Turusta Helsingin sa-
tamaan, josta matkustetaan Viking Linen laivalla Tallin-
naan. Tallinnassa majoitutaan sataman tuntumassa 
olevassa hotellissa ja nautitaan ilta Estonia-teatterin 
oopperasta Figaron häät. Matkan hinta on 200 € sis. 
matkat bussilla ja laivalla, teatterilipun, majoituksen 
sekä aamupalan hotellissa. Sitovat ilmoittautumiset 
ma 29.1 mennessä. 

 

 


