
 

 

 

 

 

 

 

 

VAPAAEHTOISEKSI? 

Tarvitsemme apuasi yhdistysesitte-

lyissä, esitteiden jaossa, retkillä, tarjoi-

luissa, ryhmien vetäjinä, ohjaajina ja 

avustajina sekä monessa muussa. Kysy 

lisätietoja toimistolta! 

 

 

 

TUE TOIMINTAAMME 

Lahjoituksin 

Arpajaispalkintoja tarvitaan aina.  

Tuo lahjoituksesi toimistolle – kiitos! 

    

  

 TURUN SEUDUN NIVELYHDISTYS RY   tiedottaa 
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KUUKAUDEN KUVA  

 

Syyskuussa aloitti työikäisten ryhmä ja ensimmäisellä 

kerralla tutustuttiin vegaaniruokiin. Ryhmä kokoontuu 

jälleen tiistaina 9.10., jolloin aiheena on taukojumppa. 

 

AJANKOHTAISTA LOKAKUUSSA 

VERTAISRYHMÄT 

Vertaisryhmät aloittavat syyskuussa. Kaikki ryhmät ko-

koontuvat yhdistyksen tiloissa, Lonttistentie 9. 

Huom! Maanantain nivelrikon vertaisryhmät kokoon-

tuvat jatkossa klo 17–19. 

Ma 1.10. Lonkan nivelrikon vertaisryhmä. 

Ma 8.10. Nilkan ja jalkaterän nivelrikon vertaisryhmä. 

Ma 15.10. Polven nivelrikon vertaisryhmä. 

Ma 22.10. Käden ja olkapään nivelrikon vertaisryhmä. 

Ma 29.10. Lonkan nivelrikon vertaisryhmä. 

Ke 3.10. ja 17.10. Kaffetreffit yhdistyksen tiloissa klo 

13. Kaffetreffeillä voi omakustanteisen kahvittelun lo-

massa leppoisasti jutella ja tutustua uusiin ihmisiin. 

 

Ke 3.10. klo 17 Naisten Kevyempään kuntoon yhdessä 

-ryhmä, aiheena ruokavalio, sekä Miesten tunti, jossa 

käydään tutustumassa Koroisten ulkokuntoilulaittei-

siin. 

Ti 9.10. Työikäisten ryhmä klo 17–19. Aiheena tauko-

jumppa ja venyttely, mukana ft Jenna Wallden.  

Ke 10.10. klo 13 Niveltreffit Verkahovin lounasravinto-

lassa. Vapaamuotoista jutustelua sekä omakustantei-

nen lounas.  

Ke 17.10. klo 17 Naisten Kevyempään kuntoon yh-

dessä -ryhmä, aiheena liikkuminen, sekä Miesten 

tunti, jossa tutustutaan Harri Helajärven luentoon 

”Pienikin liike kannattaa.” 

Ke 31.10. klo 17 Naisten Kevyempään kuntoon yh-

dessä -ryhmä, aiheena hyvinvoinnin kokonaisuus, sekä 

Miesten tunti, jossa tutustuminen FysioHetkeen. Mie-

het kokoontuvat Verkahovin aulassa. 

NEUVOKKAAT NAISET 

Neuvokkaat naiset® -ryhmä aloittaa to 11.10. klo 14–
15.30. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan tulevaa 

toimintaa ja keskustellaan unen merkityksestä hyvin-

voinnille. Ryhmä kokoontuu kerran kuussa maaliskuu-

hun asti. Ilmoittaudu heti mukaan toimistolle. Vielä 

muutama paikka vapaana! 

YHTEISLAULUILTA 

Ke 3.10. Yhteislauluilta, teemana ”Vanhat koulu- ja 

maakuntalaulut”, klo 18–19.45 Happy Housessa, Ursi-

ninkatu 11. Hinta 2 €, sis. kahvin. 

Jatkuu → 
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VAPAAEHTOISTOIMINNAN KURSSI 

To 4.10. alkaen. Muut kurssipäivät ovat  la 6.10., ti 

16.10. ja to 18.10.  Kurssille ovat tervetulleita uudet ja 

yhdistyksessä jo mukana olevat vapaaehtoistyönteki-

jät. Ilmoittautumiset annukka.helander@nivelposti.fi 

tai p. 045 613 1500. 

AVOIMET OVET 

Ma 8.10. Avoimet ovet yhdistyksen tiloissa klo 14–17. 

Paikan päällä voit tutustua jäsenille lainattaviin iPadei-

hin. Klo 15 mahdollisuus katsoa yhdessä Nivelverkon 

luento ”Pienikin liike kannattaa”. Luennon jälkeen kes-

kustelua luennon aiheesta yhdistyksen vapaaehtoisen 

kanssa. Kahvitarjoilu. Avoimissa ovissa mukana esitte-

lemässä Armi Aktiivituoli (http://armi-aktiivituoli.fi/) ja 

Venyy-tanko (www.venyy.com). 

NIVELKERHOISSA TAPAHTUU 

Härkätien Nivelkerho 

Ke 10.10. klo 14.30–16  Härkätien Nivelkerho kokoon-

tuu Palvelukeskus Ruskassa, Hyvättyläntie 9. Aiheena 

suomalaisen kirjallisuuden päivä. Vierailijana lietolai-

nen kotiseutuneuvos ja kirjailija, FM Marja-Riitta Pert-

tula. 

Kaarinan Nivelkerho 

Ti 9.10. klo 17 Kaarinan Nivelkerho kokoontuu Punta-

rissa, Pyhän Katariinan tie 7. Huom! Uusi paikka. 

Ti 23.10. klo 16.30 Nivelkävely Hovirinnan rannan ul-

koliikuntapaikalla. 

Naantalin Nivelkerho 

Torstaina 11.10. Naantalin Nivelkerho kokoontuu klo 
18 poikkeuksellisesti Naantalin seurakuntakeskuk-
sessa, Piispantie 2. Ryhmähuone, katutaso.  
 
Raision Nivelkerho 

Viikoittainen sauvakävely Raisiossa joka keskiviikko. 

Lähtö klo 10 Tasalan aukiolta. Ryhmät hitaille ja no-

peille.  

LAJIKOKEILUT TURUSSA 

To 4.10. klo 14.30–15.30 HotYinYoga -lajikokeilu Oasis 
Pilates & Yoga Studiolla, Kerttulinkatu 1 A. Lajikokeilun 
hinta on 8 € ja se maksetaan studiolle. Ohjaajana 
toimii ft ja joogaohjaaja Erna Kasterinne. Mukaan  

mahtuu 20 osallistujaa. Muutama paikka vielä jäljellä! 

YRITYSVIERAILUT 

Ti 2.10. klo 18 vierailu optikkoliike Näköforumiin, Hu-

malistonkatu 7. Ilmoittautuminen on päättynyt. 

Ke 10.10. Suunnitteilla ollut HMFysion vierailu on vali-

tettavasti peruuntunut. 

YHDISTYKSEN LUENNOT 

To 25.10. klo 18 erikoistuva hammaslääkäri Anu 
Ahola-Kitunen luennoi aiheesta ”Suun terveys osana 
yleisterveyttä”. Naantalin kylpylä, Matkailijantie 2, 
Naantali. Luentoa ei taltioida. 

Ke 31.10. klo 18 dos, ylilääkäri, TYKS Tules toimialue, 
Ville Äärimaa luennoi aiheesta ”Nivelrikon uudet hoi-
tokäytännöt”. Kaarina-Sali, Lautakunnankatu 1, Kaa-
rina. Luentoa ei taltioida. 

YHDISTYKSEN RETKET 

La 3.11. Retki ”Kuvaamataidetta ja musiikkia” Helsin-

kiin. Päivään sisältyy opastus Ateneumissa sekä Tuliset 

tenorit -konsertti Musiikkitalossa, jossa esiintyvät 

Pentti Hietanen, Jyrki Anttila ja Tero Harjuniemi. Ret-

kelle lähtö klo 8 ja paluu noin klo 19–19.30. Hinta 100 

€. Retki on esteetön rollaattoria ja pyörätuolia käyttä-
ville. Retkellä ei ole mukana yleisavustajaa, otathan 

oman mukaan tarvittaessa. Ilm. viim. 10.10. 

Ti–to 15–17.1.2019 Kylpylämatka Tallinnan Laulasmaa 

Spahan. Matka järjestetään yhteistyössä Naantalin 

Matkakaupan kanssa. Hotellissa on uimahallin ja sau-

nan lisäksi mahdollisuus varata omakustanteisesti 

kauneus-, hemmottelu- ja MediSPA -hoitoja. Matkan 

hinta 229 € (sis. majoituksen, bussikuljetukset, hotelli-

aamiaisen, kylpyläosaston vapaan käytön ja laivamat-

kat Tallinkilla. Ilmoittautumiset 30.11. mennessä 

Naantalin matkakauppaan, p. 02 432 1277 tai 

info@naantalinmatkakauppa.fi. 

NAANTALIN FYSIOPILATES 

Naantalissa järjestetään fysiopilates 22.10.–3.12. ma 

klo 15–16. Hinta 42 €. Tunnit pidetään Kesti-Maari-
assa, Maariankatu 2. Vielä mahtuu mukaan osallistu-

maan. 

Jatkuu → 
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NIVELYHDISTYKSEN PELIPÄIVÄ 

Turun ammattikorkeakoulussa on käynnissä hanke, 

jossa kehitetään kuntouttavia pelejä. Pelejä pelataan 

oman vartalon liikkeillä joko vuorotellen tai pareittain. 

Pelaaminen tapahtuu pääosin seisten, mutta osaa pe-

leistä voi halutessaan pelata istuen tai ottaen tukea 

tuolista. 

Teemme hankkeen kanssa yhteistyötä ja nyt näitä pe-

lejä pääsisi testaamaan yhdistyksen tiloissa. Peliryhmä 

kokoontuu 9.10.–16.11. tiistaisin klo 9–12 sekä perjan-

taisin klo 10–13. Testaajiksi toivotaan ensisijaisesti yli 

60-vuotiaita henkilöitä, jotka pääsisivät paikalle pelai-

lemaan pari kertaa viikossa. Testaajaksi tuleminen ei 

edellytä aiempaa kokemusta peleistä, vain intoa ja 

kiinnostusta kokeilla uutta liikuntamuotoa.  

Mukaan mahtuu 15 ensimmäisenä ilmoittautunutta. 

Ilmoittautumiset 8.10. mennessä Nivelyhdistyksen toi-

mistolle, p. 040 351 3833 tai toimisto@nivelposti.fi. 

Lisätietoa voit lukea liitteenä olevasta pdf-tiedos-

tosta. 

VUODEN VAPAAEHTOINEN -ÄÄNESTYS 

Kansalaisareena palkitsee tänä vuonna viidettä kertaa 
Vuoden vapaaehtoisen. Kampanjan tavoitteena on li-
sätä vapaaehtoistyön arvostusta ja näkyvyyttä Suo-
messa. Turun Seudun Nivelyhdistyksen ehdokas Vuo-
den vapaaehtoiseksi 2018 on yhdistyksen aurinkoinen 
monitoimija Marjo Suominen. 

Marjo on toiminut yhdistyksen vapaaehtoisena sen 
perustamisesta saakka, nyt nelisentoista vuotta. Mo-
nille hän on tuttu ensi vuonna 10 vuotta täyttävistä 
Nivelyhdistyksen yhteislauluista. Marjon ideoinnista 
alkunsa on saanut myös vuosittain Nivelviikon päät-
teeksi järjestettävä kolmipäiväinen Hyvän Olon viikon-
loppu Ruissalossa. Lisäksi Marjo on mukana yhdistyk-
sen hallituksessa sekä toimii liikuntatoimikunnan pu-
heenjohtajana ja liikuntavastaavana. 

Marjo tuo reippaudellaan ja hyväntahtoisuudellaan 
yhdistykseen paljon hyvää mieltä, vertaistukea ja 
tsemppiä. Hän suhtautuu kanssaihmisiin varauksetto-
masti ja kannustaa esimerkillään tasa-arvoiseen ja in-
himilliseen kohtaamiseen sekä pyyteettömään autta-
miseen. 

Anna äänesi Kansalaisareenan verkkosivuilla lokakuun 
loppuun mennessä: https://link.webropolsur-
veys.com/S/5BBF3B13F402971F 

Lue koko juttu Marjosta ja ehdokkuudesta Nivelyhdis-
tyksen sivuilta: http://www.nivelposti.fi/ajankoh-
taista/2018/aanesta-marjo-vuoden-vapaaehtoiseksi/  
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