
 

 

 

 

 

 

 

 

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! 
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KUUKAUDEN KUVA  

  

Kesäkuun yllätysretki suuntautui Suomenlinnaan, 
jonka historiasta saatiin retkellä rautaisannos. 

 

AJANKOHTAISTA ELO–SYYSKUUSSA 

 

TOIMISTON AUKIOLOAJAT 

 
Elokuussa toimisto on avoinna: 

ma 12–16 
ke 9–12 
to 9–12 

 

Syyskuun alusta alkaen toimisto on avoinna: 

ma 14–19 
ke 9–12 
to 9–12 

 

NIVELYHDISTYKSEN PELIKERHO 

Ke 31.7., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8. ja 4.9. Pelikerho 
Nivelyhdistyksen tiloissa klo 10 – 12. Kerhossa 
pääsee kokeilemaan erilaisia liikkeen avulla pelat-
tavia kuntouttavia Turku Game Labin tietokone-
pelejä. Yksi peli kestää aina muutaman minuutin 
ja pelejä pelaillaan vuorotellen. Aikaisempaa peli-
kokemusta ei tarvita, neuvoja saa kokeneemmilta 
vertaispelaajilta. Kuntouttava pelaaminen sopii 
eritasoisille liikkujille. 

 
NIVELTREFFIT VERKAHOVISSA 

Ke 14.8. ja 11.9. Niveltreffit klo 13 ravintola Ver-
kahovissa, Verkatehtaankatu 4. Jutustelua ja 
omakustanteinen lounas. Mukana yhdistyksen va-
paaehtoinen Marjo Suominen. 
 

KESÄN JA SYKSYN RETKIÄ 

Ke 28.8. Kansainvälinen ruokailta yhdessä Daisy 
Ladiesin kanssa klo 12.00 osoitteessa Linnankatu 
41. 

Tehdään yhdessä ruokaa kansainvälisessä ilmapii-
rissä. Ilmoittautumiset viimeistään 21.8. Mukaan 
mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautunutta. Hinta 
10 € (sis. Lämmin ruoka, jälkiruoka, kahvi/tee). 
Maksu paikan päällä. 

La 31.8. Retki Teijon kansallispuistoon. Lähtö Tu-
run linja-autoasemalta klo 10.00. Mukaan voi läh-
teä myös Ruusukorttelista, Lehmusvalkamasta tai 
Kaarinan pikavuoropysäkiltä. Hinta 20€ (sisältää 
kuljetukset esteettömällä bussilla sekä pientä 
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purtavaa). Mukaan kannattaa varata omat eväät 
sekä juotavaa. 

Luvassa sieniopastusta, nuotiohetkiä ja kävelyä 
esteettömällä alueella. Paluu takaisin Turkuun 
noin klo 17.00. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 8.8. Kerro ilmoit-
tautumisen yhteydessä mistä tulet mukaan ja 
käytätkö liikkumiseen apuvälineitä. Nivelyhdistyk-
sen toimistolle p. 040-351 3833 tai toimisto@ni-
velposti.fi. Lähiseuturetki järjestetään yhteis-
työssä Turun kaupungin kanssa. 

To 19.9. – su 22.9. Nivelyhdistys järjestää yhteis-
työssä Naantalin matkakaupan kanssa loman 
Gdanskiin. Opastetulla matkalla pääset tutustu-
maan lähemmin maan historiaan ja merkittäviin 
tapahtumiin.  Retkellä mukana on yhdistyksen 
edustaja. Matkan hinta 439 €/hlö/H2 (sis. suorat 
lennot Turusta, majoitus Novotel Central, lento-
kenttäkuljetukset Gdanskissa, suomenkielisen op-
paan palvelut retkillä, matkaohjelmassa mainitut 
vierailukohteet ja ruokailut (aamiaiset ja 1x lou-
nas), hotelliaamiaiset, noin selkärepun kokoinen 
matkatavara matkustamoon (10 kg).  Lisämak-
susta lentolaukku, yhden hengen huone, tai istu-
mapaikan varaus koneessa. Matkalle tarvitaan 
voimalla oleva passi. Matkan varaukset ja tiedus-
telut Naantalin Matkakaupasta, 02-4321 277, tai 
info@naantalinmatkakauppa.fi. Tarkemman mat-
kaohjelman voit lukea osoitteesta 
http://www.naantalinmatkakauppa.fi/ulkomaan-
matkat/19-22-9--kaupunkiloma-ihastuttavassa-
gdanskissa--tsny-.  

 

KESÄALTAAT VERKAHOVISSA 

Kesäaltaita on vielä elokuussa viikoilla 33, 34, ja 
35 ma klo 12.15–12.45, ti 18–18.45 ja ke 11–
11.45. Hinta 15€/kk/ryhmä. Elokuun kesäaltaisiin 
mahtuu vielä mukaan! 

Ma 12.15-12.45 (elokuussa 12.8./19.8./26.8.) 

Ti 18–18.45 (elokuussa 13.8./20.8./27.8.) 

Ke 11–11.45 (elokuussa 14.8./21.8./28.8.) 

Ilmoittaudu mukaan ottamalla yhteyttä toimis-
toon 040 351 3833 tai toimisto@nivelposti.fi. 
 
 

SYKSYN ALLASRYHMÄT VERKAHOVISSA 

Syksyn allasryhmien aikataulut Verkahovissa on 
nyt julkaistu. Ne löytyvät osoitteesta 
http://www.nivelposti.fi/vesijumppa/. Huomaat-
han, että aikatauluihin on tullut muutos tiistaille. 
Tiistain viimeisen ryhmän aikataulu uusiutuu. Se 
on ollut aiemmin klo 18.45 – 19.15. Syksyllä 
ryhmä on klo 18.35-19.20 eli ryhmä muuttuu 45 
min mittaiseksi. 

 

SYKSYN LIIKUNTARYHMÄT 

Syksyn liikuntaryhmien aikataulut on nyt julkaistu 
verkkosivuilla. Osoitteessa http://www.nivel-
posti.fi/liikunta/ voit klikata haluamaasi lajia ja 
saada siitä lisätietoja.  

 

VERTAISRYHMÄT 

Kaikki ryhmät kokoontuvat yhdistyksen tiloissa, 
Lonttistentie 9, ellei ryhmän kohdalla erikseen il-
moiteta muuta.  

Maanantain nivelrikon vertaisryhmät kokoontu-
vat klo 17–19. 

Ma 2.9. Nivelrikon vertaisryhmä. 

Ti 3.9. Työikäisten ryhmä klo 17–19. Tutustu-
mista, syksyn suunnittelua, jaksaminen työelä-
mässä.  

Ke 4.9. klo 17 Naisten Kevyempään kuntoon yh-
dessä -ryhmä 

Ma 9.9. Lonkan ja polven nivelrikon vertaisryhmä. 

Ma 16.9. Nilkan ja jalkaterän nivelrikon vertais-
ryhmä. 

Ma 23.9. Käden ja olkapään nivelrikon vertais-
ryhmä. 

 

YHTEISLAULUT 

Ke 4.9. Yhteislauluilta klo 18–19.45 Happy Hou-
sessa, Ursininkatu 11. Aiheena vanhat koulu- ja 
maakuntalaulut. Hinta 2 €, sis. kahvin. 
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LAJIKOKEILUT 

To 5.9. Tuolijumppa klo 17–17.45 yhdistyksen ti-
loissa. Hinta 2 €. Ohjaaja Paula Juvonen. Ilm. viim. 
ke 4.9. 

Ti 10.9. Ulkokuntoilulaitteisiin tutustuminen klo 
17.30-18.30 Koroisten/Halisten laitteilla Aurajoen 
rannalla. Ohjaaja Anneli Ceder. 

Ti 17.9. Läsnäoloa metsäkävelyllä klo 17-19. Ko-
koontuminen Nivelyhdistyksen toimistolla, josta 
kimppakyydein lähdetään eteenpäin. Hinta 5 €. 
Ota mukaan evästä ja termari tai muuta juotavaa. 
Ilm. viim. ke 11.9. Ohjaaja Paula Juvonen. 

 

VAPAAEHTOISTYÖN KURSSI 

To 19.9. klo 17-19 Vapaaehtoistoiminnan kurssin 
ensimmäinen osa. Kurssi antaa valmiuksia toimia 
vapaaehtoistyöntekijänä yhdistyksessämme. Va-
paaehtoistoimintaa voit tehdä esimerkiksi yhdis-
tyksen toimikunnissa, ryhmän ohjaajana, yhdis-
tysesittelyjen pitäjänä tai vertaistukitoiminnan 
parissa.  Muut kokoontumispäivät ovat ke 25.9, la 
28.9. ja to 3.10.  

Lisätietoja kurssista antaa vapaaehtoistyön koor-
dinaattori Kaisa Karvonen, 045 23 43 435 tai 
kaisa.karvonen@nivelposti.fi. 

 

LUKUPIIRI 

Ke 18.9. klo 17.30 aloittaa Nivelyhdistyksen luku-

piiri. Ensimmäisellä kerralla päätetään syksyn kir-

jat ja puhutaan Eino Leinon runoista. Valitse en-

simmäisellä kerralla mukaasi joku Eino Leinon ru-

noista, joka koskettaa sinua. 

 

UUSIEN JÄSENTEN INFO 

Ti 24.9. Uusien jäsenten info klo 17–18 yhdistyk-
sen tiloissa. Kahvitarjoilu. Ilm. etukäteen toimis-
tolle. Illan aikana kuulet lisää yhdistyksestä ja sen 
tarjoamasta toiminnasta. 

 

 

 

ENSITIETOILTA 

To 26.9. Ensitietoilta klo 17–19 yhdistyksen ti-
loissa. Vetäjänä ft Sanna Niemi. Ensitietoilta on 
tarkoitettu tekonivelleikkaukseen meneville, sitä 
harkitseville ja heidän läheisilleen. Kaikille avoin, 
ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Ilm. toimistolle 
ke 25.9. mennessä. 

 

NIVELPOSTI-LEHTI 

Nivelposti ilmestyy elokuun viimeisellä viikolla. 

 

MUKAVAA LOPPUKESÄÄ KAIKILLE! 
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