
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
                                                                                                                      MARRASKUU 2017 

 

 

KUUKAUDEN KUVA  

 

Turku Game Labin ja tutkimusryhmän vetäjä Mika 

Luimula ja Activage-hankkeen projektipäällikkö 

Paula Ailio vastaanottivat Vuoden Nivelteko kun-

niamaininnan Turun Seudun Nivelyhdistys ry:n 

hallituksen puheenjohtaja Hilkka Huiskalalta. 

AJANKOHTAISTA TOUKOKUUSSA 

TOIMISTO SIIRTYY KESÄAIKAAN 

 

Toukokuun alusta Nivelyhdistyksen toimiston au-

kioloajat muuttuvat. Touko–elokuussa ne ovat 

seuraavat 

ma 12–16 

ke 9–12 

to 9–12 

Toimisto on suljettu 8.–28. heinäkuuta. 

NIVELYHDISTYKSEN PELIKERHO 
 
Ke 24.4. Pelikerho Nivelyhdistyksen tiloissa  klo 
10 – 12. Kerhossa pääsee kokeilemaan erilaisia 
liikkeen avulla pelattavia kuntouttavia 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. 

 
LUENTOJA NIVELVERKOSSA 
 
Kaikki Nivelyhdistyksen kevään luennot on nyt 
katsottavissa Nivelverkossa osoitteessa www.ni-
velverkko.fi.    
 

YHTEISLAULUILTA 

 

Ke 8.5. klo 18–19.45 Yhteislaulut Happy Hou-

sessa, Ursininkatu 11. Merihenkiset laulut. Osal-

listumismaksu 2 € sis. kahvin.  
 

VERTAISRYHMÄT 

Kaikki ryhmät kokoontuvat yhdistyksen tiloissa, 

Lonttistentie 9, ellei ryhmän kohdalla erikseen 

muuta ilmoiteta.  Vertaisryhmistä osa kokoontuu 

vielä toukokuussa. 

Maanantain nivelrikon vertaisryhmät kokoontu-

vat klo 17–19. 

Ma 29.4. Nilkan ja jalkaterän nivelrikon vertais-

ryhmä. Ensimmäinen tunti on vertaiskeskustelua, 

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  
TOUKOKUUSSA 
 

MA 12–16 
KE 9–12 
TO 9–12 
 
 

http://www.nivelverkko.fi/
http://www.nivelverkko.fi/


Voimassa huhti-kesäkuun 2019  

 

  

jonka jälkeen voi jäädä katsomaan Nivelverkosta 

luennon nilkan nivelrikon hoidosta, joka kestää n., 

1h.   

Ma 6.5. Polven nivelrikon vertaisryhmä. 

Ke 8.5. Vertaisryhmä naisten kevyempään kun-

toon yhdessä klo 17–18.30. 

Ke 8.5. Niveltreffit klo 13 Verkahovissa. Jutuste-

lua ja omakustanteinen lounas. 

 

NIVELKERHOISSA TAPAHTUU 

Kaikille avoimet Nivelkerhot tarjoavat toimintaa 

paikallisesti. 

Härkätien Nivelkerho 

Ke 8.5. Härkätien Nivelkerho klo 14.30–16 Palve-

lukeskus Ruskassa.  

Kaarinan Nivelkerho 

Ti 7.5. Kevätretki Tuorlan rantaan. Kokoontumi-
nen klo 16.30 S-marketin pihaan, josta lähdetään 
kimppakyydein. Ilmoittaudu mukaan 2.5. men-
nessä toimistolle 040 351 3833, toimisto@nivel-
posti.fi, niin varataan riittävästi tarjottavaa mu-
kaan. 

Ti 23.4. klo 16.30-17.30 Nivelkävely Kaarinassa 

Hovirinnan ulkokuntoilulaitteille. Kokoontuminen 

Hovirinnan jäätelökioskilla. 

 

Naantalin Nivelkerho 

To 9.5. Naantalin Nivelkerhon retki Paraisille klo 

13–18. Lähtö kimppakyydein Naantalista, pakka 

varmistuu myöhemmin ja sen voi kysyä toimis-

tolta.  Paraisilla ohjelmassa Nathali-kahvila, van-

haan keskustaan tutustuminen sekä Sysilahden 

puutarhassa vierailu, josta voi tehdä ostoksia. 

Matkan aikana piipahdetaan myös katsomassa 

Paraisten kalkin isoa kuoppaa. Lisätietoja ja il-

moittautumiset toimistolle, 040 351 3833 tai toi-

misto@nivelposti.fi.  

 

 

Raision Nivelkerho 

Raision viikottainen sauvakävely järjestetään kes-

kiviikkona 24. huhtikuuta poikkeuksellisesti vasta 

klo 11:30. Ryhmä lähtee Tasalan aukiolta ja osal-

listuu Raision seurakunnan liikunnalliseen Yhteis-

vastuu-tapahtumaan. 

Seuraavalla viikolla kävellään taas normaalisti klo 
10. Tämän kevään viimeinen kävely järjestetään 
29. toukokuuta, jonka jälkeen kahvitellaan. Syk-
syllä kävelyt jatkuvat 4. syyskuuta. 
 
 
KESÄALTAAT VERKAHOVISSA 
 
Kesäaltaita on kesä- ja elokuussa viikoilla 23,24, 
25, 33,34, ja 35 ma klo 12.15–12.45, ti 18–18.45 
ja ke 11–11.45. Hinta 15€/kk/ryhmä. Mukaan voi 
ilmoittautua joko kesä- tai elokuuksi tai kumpaan-
kin kuukauteen, jolloin hinta on yhteensä 30 
€/ryhmä. 

Ma 12.15-12.45 (kesäkuussa 3.6./10.6./17.6. ja 
elokuussa 12.8./19.8./26.8.) 

Ti 18–18.45 (kesäkuussa 4.6./11.6./18.6. ja elo-
kuussa 13.8./20.8./27.8.) 

Ke 11–11.45 (kesäkuussa 5.6./12.6./19.6. ja elo-
kuussa 14.8./21.8./28.8.) 

Ilmoittaudu mukaan ottamalla yhteyttä toimis-
toon 040 351 3833 tai toimisto@nivelposti.fi. 
 
 
LAJIKOKEILUT 
 
Ke 24.4. klo 17–19 sisäboccia Ruusukorttelin lii-
kuntasalissa, Puistokatu 11. Sisäbocciaa vetää yh-
distyksen vapaaehtoinen Marjo Suominen ja mu-
kaan mahtuu vielä muutama viime hetken ilmoit-
tautuja. Soita suoraan liikuntavastaava Marjolle, 
045 881 3113. 

Ma 29.4. Faskiajooga. Naisten kokeilutunti on klo 

10 Impivaaran Kekkuri-salissa ja miesten kokeilu-

tunti klo 12 Ruusukorttelissa. Lajikokeilun hinta 

on 4 €. Faskiajoogan lajikokeilut vetää Heikki 
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Vuorila. Kumpikin kokeilutunti toteutuu, vielä 

mahtuu muutama mukaan etenkin miesten ryh-

mään eli ilmoittaudu toimistolle, 040 351 3833. 

Faskiajoogan liikkeissä (asanoissa) hyödynnetään 

lihaskalvolinjojen kulkusuuntia. Tavoitteena on 

parantaa faskiaverkoston toiminnallisuutta sekä 

lisätä faskioiden välistä nesteytystä. Useimmat 

liikkeet ovat tuttuja joogaperinteestä. 

 

Ti 14.5. Ulkokuntoilulaitteisiin tutustuminen klo 

17.30–18.30 Kupittaan urheilupuistossa. Ulkokun-

toilulaitteet sijaitsevat Kupittaat liikuntakeskus-

ten lähellä, Blomberginaukio 9. Ei ennakkoilmoit-

tautumista. 

 
LAVIKSEN LYHYTKURSSI 
 
Ma 29.4. Laviksen lyhytkurssi klo 16. Kurssi järjes-
tetään neljänä peräkkäisenä maanantaina eli vii-
meinen kerta on 20.5. Tunnit pidetään Ruusu-
korttelin liikuntasalissa, Puistokatu 11. Kurssin 
hinta on 28 € ja se toteutetaan, jos osallistujia on 
vähintään 10. Ilmoittaudu etukäteen mukaan toi-
mistolle ke 24.4. mennessä. Lavis on tanssin ja 
jumpan välimuoto. Liikkeitä tehdään tunnilla so-
velletusti. Ohjaajana toimii Sirpa Rönkkönen. 
 
 
YHDISTYKSEN RETKIÄ, JOISSA TILAA, KEVÄT 2019 

To 13.6. Yllätysretki. Retken hinta on 55 € (sis. 
opastuksen, sisäänpääsyt, lounaan ja kuljetukset). 

Päivän aikana kävellään jonkin verran, joten hyvät 

kengät mukaan. Rollaattorilla voi osallistua ret-

kelle, mukaan, jos pystyy sen kanssa kulkemaan 

hieman epätasaista maastoa. Retki kestää koko 

päivän. Lähtö 7.30 Turun linja-autoasemalta ja 

paluu n. klo 18 Takaisin Turkuun. Ilmoittaudu toi-

mistolle 27.5. mennessä 040 351 3833 tai toi-

misto@nivelposti.fi. Mukaan otetaan enintään 40 

osallistujaa. 

 

Su 30.6. tule-yhdistysten yhteinen Teatterimatka 

Himolan kesäteatteriin katsomaan ”Kuin telkkä 
pöntöstä”. Retken hinta on 40 € (sis. 

bussikuljetuksen Turusta, ruokailun Mäkimattilan 

juhlapalvelussa, teatterilipun ja väliaikatarjoilun). 

Lähtö Turusta klo 15 Turun linja-autoasemalta, ti-

lausajolaituri 10. Ilmoittautuminen Nivelyhdistyk-

sen toimistolle 050 351 3833 9.6. mennessä. Il-

moittautumisen jälkeen maksu suoritetaan Turun 

Seudun Selkäyhdistyksen tilille. Mukaan yhteis-

retkelle mahtuu Nivelyhdistyksestä 12 lähtijää. 

 

Pe 5.7. lähiseuturetki Turun linnaan. Kokoontumi-

nen Turun linnan pääaulassa, klo 11.15. Turun lin-

nassa on opastettu kierros Muutama sananen 

naisista näyttelyyn sekä lounas kierroksen päälle. 

Retken hinta on 17 € (sis. lounas + opastus). Hin-

nan päälle tulee Turun linnan pääsymaksu (eläke-

läiset 6 €/muut 9 €), jos ei ole voimassa olevaa 

museokorttia. Retki toteutuu, jos lähtijöitä on vä-

hintään 15. Ilmoittaudu mukaan toimistolle ma 

17.6. mennessä. 

 

TULE-YHDISTYSTEN YHTEISTAPAHTUMA 

 

Pe 10.5. Unelmien liikuntapäivä Turun urheilu-

puiston Unelmien kannaksella klo 11–13. Pela-

taan yhdessä pingistä, harjoitetaan tasapainoa, 

tehdään reipas kävelylenkki ja nautitaan ulkoi-

lusta ja toistemme seurasta. Paikan päällä mehu-

tarjoilu. Löydät paikan päälle, kun tulet urheilu-

puistoon Betaniankadun eteläiseltä portilta, Beta-

niankatu 12 a. Päivän järjestävät yhteistyössä Tu-

run Seudun Luustoyhdistys, Turun Seudun Nivel-

yhdistys, Turun seudun Reumayhdistys ja Turun 

Seudun Selkäyhdistys. Ei ennakkoilmoittautu-

mista, saavu vain paikan päälle! 

 
KIVUT ON – KIVUTON 

Valokuvauspainotteinen taidekurssi, jossa valoku-
vien avulla pohditaan omaa kipuilua. Kurssin aloi-
tus to 25.4. klo 14.30. Kevään muut kokoontumis-
kerrat ovat to 2.5. ja 16.5. klo 14.30-16.30. Kurssi 
kestää alkusyksyyn ja ryhmäläiset sopivat keske-
nään syksyn kokoontumisajat. Kurssiin kuuluu 
omatoimista kuvaamista sekä kuvan tulkintaa 
ryhmässä. Tarvitset mukaan jonkun kuvausväli-
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neen (kamera, puhelin, tabletti). Jäsenet voivat 
lainata iPadin kurssille myös toimistolta. Kurssin 
hinta 40 € ja mukaan mahtuu 12 osallistujaa. 
Kurssia vetää kuvataiteilija KiA Winqvist. Ilmoit-
taudu toimistolle (p. 040 351 3833, toimisto@ni-
velposti.fi) viimeistään 24.4. Muutama mahtuu 
vielä mukaan! 
 
YHDISTYKSEN VAPAAEHTOINEN 

Muistathan ilmoittautua kevään kiitos- tai koulu-
tustapahtumaan! 

 

UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ NIVELYHDISTYKSESSÄ 

Turun Seudun Nivelyhdistys ry:n tiedottajana on 

aloittanut Oona Karhunen ja palvelukoordinaatto-

rina Sága Darth 1.4.2019. Yhdistyssihteeri Kaisa 

Karvosen uusi titteli on vapaaehtoistyön koordi-

naattori. 

Kaisa vastaa jatkossa yhdistyksen vapaaehtoistoi-

minnan kokonaisuudesta. Nivelverkko-luentojen 

järjestäminen siirtyi Kaisalta Oonalle. Sága vastaa 

jäsenpalvelujen ohella virkistys- ja liikuntatoimin-

nan toteuttamisesta yhdessä vapaaehtoistyönte-

kijöiden kanssa. 

Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Annukka 

Helander. Toimenkuvasta poistui vapaaehtoistyö-

hön liittyvät tehtävät ja tehtävät painottuvat en-

tistä enemmän avustuksiin, talouteen ja hallin-

toon. 

Kuntoutukseen liittyvää neuvontaa voi entiseen 

tapaan pyytää vertaispuhelimesta, puh. 050 593 

9003. Liikunta-asioissa neuvoo liikuntavastaava, 

puh. 045 881 3113. 

Työntekijät tavoitat sähköpostitse ja puhelimitse: 

saga.darth@nivelposti.fi & 040 351 3833 (päivys-

tysaikona) 

kaisa.karvonen@nivelposti.fi & 045 234 3435 

oona.karhunen@nivelposti.fi & 050 575 0613 

annukka.helander@nivelposti.fi & 045 613 1500. 
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