
 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

    

  

 TURUN SEUDUN NIVELYHDISTYS RY   tiedottaa 
                                                                                                                      MARRASKUU 2017 

 

 

KUUKAUDEN KUVA  

 

Toukokuussa käytiin tutustumassa ulkoliikuntapaikka 

Unelmien kannakseen. Sää suosi iloisia kokeilijoita. 

Kesäkuussa on vielä mahdollisuus päästä tutustumaan 

ohjatusti Teräsrautelan ulkokuntoilulaitteisiin 12.6. 

Tervetuloa mukaan! 

 

AJANKOHTAISTA KESÄKUUSSA 

 

TOIMISTON KESÄAUKIOLOAJAT 

Toimisto on avoinna kesä-, heinä- ja elokuussa ma klo 

12–16 sekä to ja pe klo 9–12. Toimisto on suljettu 

9.–29.7. 

 

KESÄN ALLASJUMPAT 

Kesän allasjumpissa on vielä tilaa ma klo 12.15-12.45 

ja ti klo 18.00-18.45 ryhmissä. Jumpat järjestetään vii-

koilla 23, 24 kesäkuussa ja viikoilla 34 ja 35 elokuussa. 

 

Osallistumishinta vesijumpparyhmiin on 5€/kerta. Las-

kutamme elokuussa käynnit. Ilmoittaudu mukaan yh-

distyksen toimistolle. 

 

NIVELTREFFIT 

Ke 13.6., 11.7. ja 8.8. klo 13 Niveltreffit Verkahovin 

lounasravintolassa. Vapaamuotoista jutustelua sekä 

omakustanteinen lounas. Mukana yhdistyksestä 

Marjo Suominen. 

 

LAJIKOKEILUT TURUSSA 

Ti 12.6. on tutustuminen ulkokuntoilulaitteisiin Teräs-
rautelan kentällä, Vanha Kuninkojantie 54, klo 17.30–
18.30.  Ohjaaja antaa myös neuvoja ulkona tehtäviin 
kehonpainoharjoitteisiin. Tutustuminen on maksuton 
eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Paikan päällä fy-
sioterapeutti neuvomassa laitteiden käyttöä. 
 
YHDISTYKSEN RETKET 

Pe 6.7. Kesäinen huviretki Naantalissa Ruohokarin 
saarelle. Retken hinta on 60 € sisältäen kuljetuksen 
Turusta Naantaliin ja takaisin, venematkan, Kala-Tra-
pin valmistaman ruoan sekä mahdollisuuden savusau-
nomiseen Ruohokarissa. Ilmoittaudu mukaan 6.6. 
mennessä. Huom! Aikaistunut ilmoittautumisaika. 
Mukaan mahtuu enintään 30 osallistujaa. 
 
Ke 25.7. Kesäteatterimatka Tampereelle Puhtaat val-
keat lakanat -esitykseen. Hinta 50 € ja mukaan mah-
tuu 40 henkeä. Lähtö retkelle on klo 10 Turun linja-au-
toasemalta ja bussi ajaa Liedon kautta. Matkalla ruo-
kaillaan omakustanteisesti ennen teatteria. Paluu Tur-
kuun n. klo 19. Ilmoittautumiset 18.6. mennessä. Mu-
kaan mahtuu 40 lähtijää. 
 

TURUN SEUDUN NIVELYHDISTYS RY 
 

Åbonejdens Förening för Ledpatienter rf 
Lonttistentie 9 B 15 
20100 Turku 

YHTEYSTIEDOT 
 

Puhelin 040 351 3833 
toimisto@nivelposti.fi 

 
www.nivelposti.fi 
www.nivelverkko.fi 

TOIMISTOMME AVOINNA KESÄLLÄ 
 

MA 12–16 
KE 9–12 
TO 9–12 
 
Suljettu 9.-29.7. 

 



Voimassa kesä–elokuun 2018 

 

  

La–Su 18.–19.8. Retki Kustavi – Brändö. Retken hinta 
on 225 € sisältäen matkat, yöpymisen ja ruoat (täysi-
hoito). Retkellä on opastuksia, joissa kuullaan lisään 
alueiden historiasta ja vieraillaan eri kohteissa, kuten 
Pyhän Jaakobin kirkossa sekä pienissä saaristolaisky-
lissä. Retken aikana yövytään Hotel Gullvivanissa.  Il-
moittautumiset 28.6. mennessä toimistolle. 
 
TULE-YHDISTYSTEN YHTEISRETKI 
 
Turun Seudun tule-yhdistykset järjestävät yhteisret-
ken Laajoen kesäteatteriin 1.8., jossa esitetään Tankki 
täyteen -näytelmää. Retken hinta on 40 € sis. bussi-
matkat, ruokailun Laajoen Urheilutalolla, teatteriliput 
ja pullakahvit teatterissa. Lähtö retkelle on klo 16 Tu-
run linja-autoasemalta (laituri 9). Nivelyhdistyksen jä-
senille ilmoittautuminen on 1.-30.6. toimistolle. Mu-
kaan otetaan 12 jokaisesta yhdistyksestä. 
 
TSNY:N IKILIIKKUJAT -KISA 
 
Kevään aikana jäsenet ovat voineet merkitä ylös liikku-
misia KKI-kuntokorttiin. Korttien palautus toimistolle 
on 18.6. mennessä, jonka jälkeen osallistujien kesken 
arvotaan palkintoja, kuten Relaxionin lahjakortti ja 
tuotepalkintoja. Pääpalkintona on 1 vrk:n majoituslah-
jakortti Ruissalon kylpylään. Muista siis tuoda korttisi 
toimistolle tai lähettää se postitse. 
 
TUETTU LOMA 
 
Jäitkö ilman tuettua lomaa Rymättylän Tammileh-
dossa? Lomakoti Tammilehdossa on tilaa kesän aikana 
myös itse maksaville hintaan 220€/viikko ja Juhannus-
viikko 250€. 
 
Mikäli viikko täysihoidossa kiinnostaa, olethan yhtey-
dessä suoraan Tammilehtoon  puh. 040 3565 119 (ti - 
pe klo 9.00-15.30). 
 
HULVELA JATKUU KOKO KESÄN RAISIOLAISILLE 
 
Raision Hulvelan kuntosalivuoro jatkuu läpi kesän. Ni-
velyhdistyksen vuoro on Hulvelassa aina perjantaisin 
klo 13-14. Vuoro on tarkoitettu raisiolaisille Nivelyh-
distyksen jäsenille. Kuntosalin käyttö on maksutonta, 
mutta Hulvelasta voi hankkia itselleen älyrannekkeen, 
jolla laitteisiin saa aina oikeat säädöt. Rannekkeen 
hinta on   10 €, josta 5 € on panttimaksua. 
 
 
 
 

NIVELKERHOISSA TAPAHTUU 

Naantalin Nivelkerho 

Maanantaina 27.8. klo 18 laavuretki Haijaisiin. Ko-
koontuminen S-marketin pihassa, josta lähdetään 
kimppakyydein eteenpäin. Yhdistys tarjoaa makkarat, 
omat juotavat mukaan. Ilmoittaudu mukaan 23.8. 
mennessä toimistolle. 
 
YHDISTYKSEN PÄIVITETTY TIETOSUOJASELOSTE 
 
Yhdistyksen tietosuojaseloste on päivitetty 25.5.2018. 
Tietosuojaselosteen voi käydä lukemassa osoitteessa 
http://www.nivelposti.fi/wp-content/uploads/TIETO-
SUOJASELOSTE-TSNY.pdf. Lähetämme jäsenille myö-
hemmin sähköpostin tai kirjeen, jossa kerrotaan mah-
dollisuudesta omien tietojen tarkastamiseen. Tarkista-
misen jälkeen tietojen tallentaminen jäsenrekisteriin 
tulee hyväksyä jäsenyyden jatkamiseksi. 
 
 

 

Nyt voi Lonttistentien kulmassa ihailla kukkaloistoa. 
Turun kaupungin tontille toimittama viljelylaatikko sai 
yhdistykseltä nimen "Nivelterveyden asialla". 
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