
 

 

 

 

 

 

 

 

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  

  

Helmikuussa tehtiin retki Helsinkiin Amos Rexiin 
ja Oodiin. Jos et mahtunut retkelle mukaan, seu-
raava mahdollisuus on toukokuussa. Katso retken 
tiedot viimeiseltä sivulta. 

 

AJANKOHTAISTA MAALISKUUSSA 

 

TOIMISTON AUKIOLOAJAT 

Tammi–huhtikuussa toimisto on auki 

ma 14–19 
ke 9–12 
to 9–12 

 

Tapahtumien ilmoittautumiset toimistolle  
toimisto@nivelposti.fi tai puh. 040 351 3833. 

 

 
 

 

 

 

YHDISTYS TÄYTTÄÄ 15 VUOTTA  

Yhdistyksen 15-vuotisjuhlaa vietetään maanan-
taina 20. huhtikuuta. Juhlan yhteydessä julkais-
taan yhdistyksen historiikki. Voit ilmoittautua juh-
laan tästä linkistä tai olemalla yhteydessä toimis-
tolle viimeistään 8.4. 
 
PALVELUKOORDINAATTORIKSI HANNA 

Yhdistyksen uutena palvelukoordinaattorina 

aloitti helmikuun lopulla Hanna Okodugha. Han-

nan vastuulle kuuluvat jäsenasiat, laskutus sekä 

liikunta- ja virkistystoiminta. Hannaan voit olla yh-

teydessä hanna.okodugha@nivelposti.fi tai p. 040 

351 3833. 

 

YHDISTYS EHDOLLA HYVIÄ TEKOJA  

-ÄÄNESTYKSESSÄ 

Säästöpankit tukevat vuosittain lukuisia yhdistyk-

siä ja muita apua tarvitsevia kohteita paikkakun-

nillaan. Nivelyhdistys on nyt ehdolla Hyviä tekoja 

-äänestyksessä. Haemme tukea tänä vuonna il-

mestyvän tarinallisen historiikkimme kuluihin 

sekä huhtikuisen 15-vuotisjuhlan järjestämiseen. 

Voit äänestää yhdistystä tästä linkistä hakemalla 

Turussa toimivia yhdistyksiä. Äänestää voit 17.3. 

asti. 

 

 

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  
TAMMI–HUHTIKUUSSA 
 

MA 14–19 
KE 9–12 
TO 9–12 
 
 

https://core.flomembers.com/turun-seudun-nivelyhdistys/events/register/34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f
https://core.flomembers.com/turun-seudun-nivelyhdistys/events/register/34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f
mailto:hanna.okodugha@nivelposti.fi
https://www.saastopankki.fi/fi-fi/saastopankkiryhma/vastuullisuus/hyvia-tekoja/aanestys
https://www.saastopankki.fi/fi-fi/saastopankkiryhma/vastuullisuus/hyvia-tekoja/aanestys
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ENSITIETOILTA 

Ke 4.3. klo 17-19 järjestetään vuoden ensimmäi-

nen ensitietoilta. Ensitietoilta on tarkoitettu teko-

nivelleikkaukseen meneville, sitä harkitseville ja 

heidän läheisilleen. Illan aikana käsitellään teko-

nivelleikkausta, leikkaukseen valmistautumista, 

toipumista, elämää tekonivelen kanssa sekä 

muita esille tulevia asioita. Ilta on maksuton eikä 

edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Ilmoittaudu vii-

meistään 2.3. 

 

LUENTO- JA ESITTELYKOULUTUS VAPAAEHTOI-
SILLE 

Ti. 10.3. klo 17-18:30 järjestetään koulutus, jonka 
kautta etsitään vapaaehtoisia yhdistysesittelijöitä, 
luentoavustajia sekä luentokerhojen vetäjiä.  
Ilmoittaudu viim. 4.3. vapaaehtoistyön koordi-
naattori Kaisa Karvoselle: kaisa.karvonen@nivel-
posti.fi, p. 045 2343435. Katso lisätiedot liitteenä 
olevasta mainoksesta. 
 

VAPAAEHTOISTOIMINNAN PERUSKURSSI  
KEVÄÄLLÄ  

Ke 25.3. alkaa uusille vapaaehtoisille suunnattu 
vapaaehtoistoiminnan peruskurssi. Kurssilla saat 
hyvän tietopaketin ja kuulet eri mahdollisuuksista 
toimia mukana yhdistyksessä. Vapaaehtoistoimin-
taa voit tehdä esimerkiksi yhdistyksen toimikun-
nissa, ryhmän ohjaajana, yhdistysesittelyjen pitä-
jänä tai vertaistukitoiminnan parissa. Tarvittaessa 
voit olla mukana vain osan päivistä. 

Aloituspäivä on ke 25.3 klo 12-14.  Muut kokoon-
tumispäivät ovat ma 30.3 klo 12-14, to 2.4. klo 
12-14 ja pe 3.4. klo 10-14. Mahdollinen iltakurssi 
järjestetään syksymmällä. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset vapaaehtoistyön 
koordinaattori Kaisa Karvonen, 045 23 43 435 tai 
kaisa.karvonen@nivelposti.fi. Ilmoittaudu viimeis-
tään 18.3. 
 

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 

Ti 31.3. klo 18 pidetään yhdistyksen kevätkokous 
yhdistyksen tiloissa. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu! 
 

AVOIMET OVET JA KIRJAILIJAILTA 

Ti 7.4. klo 13-17 järjestetään avoimien ovien 

päivä yhdistyksen tiloissa. Kahvitarjoilu. 

Esittelemässä ovat VENYY – passiivinen venytys-

tanko sekä fysioterapia- ja hierontapalvelut Rela-

xion Oy. Alaraajafysioterapeutti, urheilufysiotera-

peutti (sert.) Samu Kaukoranta tekee alaraajaon-

gelmien konsultaatiota. Varaa aika ennakkoon yh-

distyksen toimistolta. Palvelu on maksuton. 

Heti avoimien ovien jälkeen, klo 17, järjestetään 

kirjailijailta, jossa FM, tietokirjailija Tuula Vainikai-

nen esittelee uutta Nivelet kuntoon -kirjaansa.  

Tapahtuman mainos liitteenä. 

 
TUETTU LOMA TAMMILEHDOSSA 27.7.–1.8.2020 

Turun Seudun Nivelyhdistys järjestää tuetun lo-
man Lomakoti Tammilehdossa Rymättylässä. 
Loma järjestetään yhteistyössä Hyvinvointilomat 
ry:n kanssa Sosiaali- ja terveysministeriön Veik-
kausvoittovaroista myöntämällä avustuksella.  
Lomalla on täysihoito ja omavastuuhinta on 90 €. 

Teemana on hyvänmielen loma. Ohjelma sisältää 
muun muassa ulkoilua ja muita lomakohteeseen 
sopivia aktiviteetteja. Loma on suunnattu aikui-
sille ja paikkoja on 27. Hakijan ei tarvitse olla yh-
distyksen jäsen. Lomalle ei ole yhteiskuljetusta. 
Lomajakso on haettavana 28.2.–28.4.2020 osoit-
teessa www.hyvinvointilomat.fi. Nivelyhdistyksen 
toimistolta saa myös käsin täytettäviä hakulo-
makkeita. Työntekijämme neuvoo tarvittaessa lo-
makkeen täyttämisessä. 
 
NIVELTREFFIT VERKAHOVISSA 

To 19.3. klo 13 Niveltreffit Ravintola Verkaho-

vissa, Verkatehtaankatu 4. Jutustelua ja omakus-

tanteinen lounas joka kuun kolmas torstai. Mu-

kana yhdistyksen vapaaehtoinen Marjo Suomi-

nen. 

 

KAFFETREFFIT 

To 26.3. klo 10–12 Kaffetreffit yhdistyksen ti-

loissa. Vapaamuotoista jutustelua ja korttipelejä. 
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VERTAISRYHMÄT 

Ryhmät kokoontuvat yhdistyksen tiloissa, Lonttis-
tentie 9 B.  

Ma 2.3. klo 17–19 Teemallinen vertaisryhmä: uni 
& lepo. Illan vetäjät Anneli Ceder ja Eeva Himma-
nen. 

Ti 3.3. klo 17–19 Työikäisten vertaisryhmä: särky-
lääkkeet ja niiden käyttöön liittyvät mahdolliset 
rajoitukset. Alustajana proviisori Marja Soinin-
vaara Länsikeskuksen apteekista. 

Ma 9.3. klo 17–19 Lonkan ja polven nivelrikon 
vertaisryhmä 

Ma 16.3. klo 17–19 Nilkan ja jalkaterän nivelrikon 
vertaisryhmä. Huom! Puhumassa TtT, dosentti, 
jalkaterapeutti Minna Stolt. 

Ma 23.3. klo 17–19 Käden ja olkapään nivelrikon 
vertaisryhmä. 

Ti 24.3. klo 17–19 Työikäisten ryhmä. 

Ke 25.3. klo 15–16.30 Kevyempään kuntoon yh-
dessä -vertaisryhmä. 

Ma 30.3. klo 17–19 Teemallinen vertaisryhmä: ja-
lan virheelliset asennot ja niiden vaikutukset liik-
kumiseen ja kipuihin. Alustaja AskelFysiosta. 

Ma 6.4. klo 17–19 Teemallinen vertaisryhmä: Li-
havuusleikkaukset ja niiden vaikutukset sekä LILE 
ry:n esittely. 
 

NIVELKERHOT 

Kaarinan Nivelkerho ti 10.3. klo 17–19 Kaarinan 
Puntarissa (Pyhän Katariinan tie 7). Uni ja lepo. Ti 
24.3. Nivelkävely, lähtö klo 16.30 Puntarin edestä. 

Härkätien Nivelkerho/Lieto ke 11.3. klo 14.30–16 
Palvelukeskus Ruskan kokoustilassa (Hyvättylän-
tie 9). Arjen tukena jätteiden lajitteluohjeet. Ym-
päristöteot osaksi kestävän kehityksen toimintaa. 

Naantalin Nivelkerho to 12.3. klo 18–20 Naanta-
lin seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2). Pääsiäis-
korttien askartelua. 

Raision Nivelkerhossa keskiviikkoisin klo 10 vii-
koittaiset sauvakävelyt. Lähtö Tasalan aukiolta.  
 
 

NIVELYHDISTYKSEN PELIKERHO 

Keskiviikkoisin (4.3., 11.3., 18.3. ja 25.3.) peli-
kerho Nivelyhdistyksen tiloissa klo 10–12. Pääset 
kokeilemaan erilaisia liikkeen avulla pelattavia 
kuntouttavia Turku Game Labin tietokonepelejä. 
Yksi peli kestää muutaman minuutin ja pelejä pe-
laillaan vuorotellen. Aiempaa kokemusta ei tar-
vita, neuvoja saa kokeneemmilta vertaispelaajilta. 
Sopii eritasoisille liikkujille. 
 

YHTEISLAULUT 

Ke 4.3. Yhteislauluilta: toivelaulut klo 18–19.45 
Happy Housessa, Ursininkatu 11. Hinta 2 €, sis. 
kahvin. 
 

LUKUPIIRI 

Ke 26.3. klo 17.30 Nivelyhdistyksen lukupiiri yh-
distyksen tiloissa. Aiheena Kari Hotakaisen ”Juok-
suhaudantie”. Ei ennakkoilm. 
 

ILMOITTAUDU MUKAAN LIIKUNTAAN 

Yhdistyksen kevään liikuntaryhmiin voi vielä tulla 
mukaan. Kun ilmoittaudut mukaan jo alkanee-
seen ryhmään, maksat vain jäljellä olevista ker-
roista. Katso yhdistyksen liikuntatarjonta osoit-
teessa www.nivelposti.fi/liikunta  
 

KEVÄÄN LAJIKOKEILUT TURUSSA  

Ma 6.4. klo 11–12 Niveljoogan perusteet Lehmus-
valkaman hyvinvointikeskuksen salissa, Karviais-
katu 7. Mukaan kannattaa ottaa oma matto, vesi-
pullo, rento vaatetus, pyyheliina maton päälle/se-
län alle. Hinta 5 €. Ohjaajana Heikki Vuorila. Il-
moittaudu mukaan viimeistään 1.4. 

Ma 6.4. klo 12:15–13:15 Äijäjoogan perusteet 
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen salissa, 
Karviaiskatu 7. Mukaan kannattaa ottaa oma 
matto, vesipullo, rento vaatetus, pyyheliina ma-
ton päälle/selän alle.  Hinta 5 €. Ohjaajana Heikki 
Vuorila. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 1.4. 

Ti 21.4. klo 13.30-14.15 Tanssillinen tuolijumppa 
yhdistyksen tiloissa. Ohjaajana ft Paula Juvonen. 
Ei ennakkoilm. Maksuton Nivelviikon kunniaksi! 

 

http://www.nivelposti.fi/liikunta
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HYVÄN OLON VIIKONLOPPU 17.–19.4. 

Hyvän olon viikonloppua vietetään Ruissalon kyl-
pylässä Nivelviikkoa edeltävänä viikonloppuna. 
Voit osallistua koko viikonlopuksi tai osaksi aikaa. 

Pe ohjelmassa grillailua grillikatoksessa (osallistu-
mismaksu 5 € HUOM! ilmoittautuminen yhdistyk-
sen liikuntavastaavalle*), omatoimista ulkoilua, 
allasosaston vapaa käyttö sekä klo 19:30–21:30 
laulua ja musavisailua aulabaarissa. La yhteistä 
ohjelmaa: klo 11 kokoontuminen pääovelle ulkoi-
luun, klo 13 kokoustilassa luento arjen hyvinvoin-
nista, klo 15 kokoustilassa yllätysohjelmaa, klo 18 
yhteispäivällinen. Myös mm. bingo (lipuke 2 €). 

Majoituksen hinta per henkilö la–su / pe–su: 
Jaettu 2hh pihanäkymällä 87 € / 145 €, jaettu 2hh 
merinäköalalla 97 € / 165 €, jaettu 3hlö Superior-
huone (2hh+lisävuode) 91 € / 153 €, 1hh lisä-
maksu 40 € / yö. 

Hinta sis. majoitus, aamiainen seisovasta pöy-
dästä, buffet-päivällinen (la 18.4.), sauna- ja allas-
osaston sekä kuntosalin vapaa käyttö, muuta oh-
jelmaa. Lisämaksusta hoitoja: www.ruissalospa.fi.  

Lauantain päiväpaketti 29 €/hlö (sis. buffet-päi-
vällisen, ohjelman kokoustiloissa ja kahvitarjoi-
lun). Sauna- ja allasosaston käyttö 8€/3h. HUOM! 
Päiväpaketin varaus yhdistyksen liikuntavast.* 

Varaukset koodilla TURUNS0120 Ruissalon Kylpy-
län myyntipalvelusta p. 02 445 5100 tai 
info@ruissalospa.fi 27.3.2020 mennessä. 

*Päiväpaketin varaus, ilm. grillaukseen ja lisätie-
toja yhdistyksen liikuntavastaavalta Marjo Suomi-
selta, p. 045 881 3113. 
 
NIVELVIIKKO 20.–26.4.2020  

Nivelviikkoa vietetään ma 20.4. alkavalla viikolla. 
Ohjelmassa on mm. yhdistyksen 15-vuotisjuhla, 
luentoja, vertaisryhmiä, yhdistysesittelyjä, laji-
kokeilu sekä vanhusten ulkoilutusta. Tarkan ohjel-
man löydät Nivelpostista 1/2020 sekä osoitteesta 
www.nivelposti.fi/nivelviikko 
 

KEVÄÄN NIVELVERKKO-LUENNOT  

Kevään luennot (pois lukien Kerttu Irjalan luento) 
myös tallennetaan Nivelverkko.fi-sivustolle.  

To 2.4. klo 17, Liedon valtuustosali. Miten lukea 
laboratoriokokeiden tuloksia? Esimerkkeinä rau-
tavarastot ja kilpirauhasen toiminta Luennoitsi-
jana kliinisen kemian erikoislääkäri, dosentti ja 
professori Kerttu Irjala. Luentoa ei taltioida. 

Ma 20.4. 15-vuotisjuhlassa, juhla alkaa klo 17. Ai-
tiopaikka, Itsenäisyydenaukio 2.Tyksin sairaala-
johtaja Petri Virolainen: Viimeiset 15 vuotta kehi-
tystä ortopediassa.  

Ke 22.4. klo 17, Ruusukortteli, Puistokatu 11. LT, 
käsikirurgi Hanna-Stiina Taskinen: Sormien nivel-
rikon hoito. Toimintaterapeutti Heidi Löytönen: 
Sormien nivelrikon hoito toimintaterapian kei-
noin. Huom! Ennen luentoa kerhotila 5:ssä pide-
tään nivelrikon yleinen vertaisryhmä klo 15.30-17. 

To 7.5. klo 17, Johan Haartman -sali, TYKS T-sai-
raala. Kipuhoitaja Päivi Kuusisto: Oman kivun ar-
viointi ja hallinta – Mitä suu ei sano, sen keho 
kantaa. 
 
TULEVAT RETKET  

Ke 1.4. Yllätysretki. Lähtö klo 8.20 Turun Linja-au-
toasemalta ja paluu n. klo 18. Osallistumismaksu 
on 50 €/hlö (sis. kuljetukset, opastukset, lounaan, 
kahvin ja sisäänpääsymaksut). Yllätysretkellä on 
myös mahdollisuus tutustua outlet-myymälöihin 
ja tehdä ostoksia eri myymälöissä. Ilm. viim. 19.3. 
Kerro ilm. yhteydessä, nousetko kyytiin Turun 
linja-autoasemalta vai Liedosta sekä mahdolliset 
ruoka-aineallergiasi. 

To 7.5. Retki Amos Rexiin ja Oodiin Helsinkiin. 
Hinta 70 € (sis. opastukset, sisäänpääsymaksun, 
matkat ja lounaan). Retkellä kävellään hieman 
kohteiden välillä. Ilm. viim. 9.4. Huom! Retki on 
vastaava kuin helmikuussa ollut. 

Ti 26.5. Retki Liedon Vanhalinnaan sekä Liedon 
Kukka ja Puutarhaan klo 15.15–19.15. Hinta 32 € 
(sis. kuljetukset Turusta, opastus, sisäänpääsy ja 
pullakahvit). Mahdollisuus ostaa itselleen kesä-
kukkia. Ilm. viim. 11.5. 

4–7.10.2020 syysretki Kaunasiin Liettuaan. Lisä-
tietoja ja sitovat ilmoittautumiset 30.3. mennessä 
suoraan Naantalin Matkakauppaan. Katso tarkat 
tiedot Naantalin Matkakaupan nettisivuilta. 

AURINKOISTA KEVÄTTÄ! 

http://www.nivelposti.fi/nivelviikko/
https://www.naantalinmatkakauppa.fi/ulkomaanmatkat/4-7-10-2020-tsny---kaupunkiloma-kaunasissa
https://www.naantalinmatkakauppa.fi/ulkomaanmatkat/4-7-10-2020-tsny---kaupunkiloma-kaunasissa

