
Miten nivelrikko vaikuttaa arkeesi?
Nivelrikko eli artroosi on yleisin nivelsairaus, 

joka yleistyy yhä väestön keski-iän noustessa. 

Isojen nivelten nivelrikolle altistavia tekijöitä ovat 
korkea ikä, raskas työ, ylipaino, nivelten vammat 

ja tulehdukset sekä perinnöllinen taipumus. Suuri 

ongelma on ylipaino, joka pahentaa polvien nivel-

rikoista aiheutuvia haittoja. Sormien ja varpaiden 
nivelrikko on suurelta osin perinnöllistä. Naisilla 

nivelrikkoa esiintyy enemmän kuin miehillä.

Nivelkipu voi haitata päivittäisistä toimista selviy-

tymistä, liikkumista ja fyysisen kunnon ylläpitoa. 

Toimintakyvyn lasku voi aiheuttaa masennusta ja 
vaikuttaa työkykyyn, talouteen sekä sosiaaliseen 
elämään. Sairauteen sopeutuminen on henkilö-

kohtainen, monivaiheinen prosessi. Tunteet voivat 

vaihdella laidasta laitaan.

VERTAISRYHMÄSSÄ TUKEA JA NEUVOJA

Nivelrikko?

Turun Seudun Nivelyhdistys ry 

Åbonejdens förening för ledpatienter rf 
Lonttistentie 9 B 15, 20100 Turku 

Puh. 040 351 3833 (ma 14–19, ke ja to 9–12) 
toimisto@nivelposti.fi 

www.nivelposti.fi  • www.nivelverkko.fi   
www.facebook.com/turunseudunnivelyhdistys

Yhdistys nivelterveyden asialla
Turun Seudun Nivelyhdistys ry on itsenäinen 

kansanterveysjärjestö, jonka tavoitteena on 
lisätä tietoa nivelrikosta ja sen hoidosta, edistää 

nivelterveyttä sekä lisätä jäsenten sosiaalista 
toimintaa ja ylläpitää henkistä vireyttä.

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat vertaistoiminnan 

ohella asiantuntijaluennot sekä laaja tiedotus-, 
liikunta- ja virkistystoiminta. Uusien jäsenten 

infoja järjestämme neljä kertaa vuodessa. Liedos-

sa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa toimivat 

paikalliset Nivelkerhot.

Julkaisemme Nivelposti-lehteä. Luentotallenteita 
voit katsoa osoitteessa www.nivelverkko.fi.

Meillä on noin 2 700 

jäsentä. Tervetuloa 

mukaan!

Teillä on paljon 

tarjottavaa. Jokaiselle 
jotakin!
”

Arjen asiantuntijoita
Vertaisryhmissä saat kokemukseen perustuvaa 

tietoa ja vinkkejä arjen sujumiseen, voit vaihtaa 
kokemuksia sekä keskustella nivelrikosta.

Vertaisryhmien ohjaajat ovat koulutettuja, 
itsekin nivelongelmia kohdanneita ja usein 

tekonivelleikkauksen läpikäyneitä yhdistyksen 

jäseniä. Vertaisuus perustuu keskinäiseen 

luottamukseen ja vaitiolovelvollisuuteen. 
Se täydentää terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden antamaa ohjausta. 
Vertaisryhmät ovat avoimia kaikille.

Kevät 2019

Voin elää nivelrikon 

kanssa ihan normaalia 

aktiivista elämää.

”

nivelposti.fi 

nivelverkko.fi



Älä jää yksin nivelvaivojesi kanssa!
Nivelyhdistyksen vertaisohjaajilta ja vertaisryh- 

mistä saat apua nivelrikon ja muiden nivelongel-

mien kanssa elämiseen ja selviytymiseen. Keskus-

telu samaa kokeneen kanssa auttaa eteenpäin.

Menossa tekonivelleikkaukseen?
Ensitietoillat tekonivelleikkaukseen meneville, sitä 
harkitseville ja heidän läheisilleen torstaina 28.2. 
ja keskiviikkona 10.4. klo 17.00–19.00. Ilmoittaudu 
etukäteen toimistolle!

Ensitietoillassa käsitellään kokonaisvaltaisesti 
tekonivelleikkaukseen valmistautumista. Illan 

aiheina ovat mm. apuvälineet, esteetön ympäris-

tö,  liikunta, ravitsemus, leikkaus ja leikkauksesta 

toipuminen. Illan ohjaajana toimii fysioterapeutti. 
Tärkeänä osana on myös samassa tilanteessa 
olevien vertaistuki.

Voiko 

nivelrikkoa 

parantaa?

Mistä apua, kun 
nivelvaivat haittaavat 

arkisia toimia? 

Miten ehkäistä 

ja lievittää 
nivelkipua?

Tekonivelleikkaus 

pelottaa – uskallanko 
mennä?

Miten arki järjestyy 

leikkauksen 

jälkeen?

Vertaistoiminta keväällä 2019 Muu vertaistoiminta yhdistyksen 
toimitilassa

•  Naisten vertaisryhmä ”Kevyempään kuntoon 

yhdessä” kokoontuu keskiviikko-iltaisin klo 17.00-
18.30 parin viikon välein 

30.1. / 6.2. / 20.2. / 6.3. / 20.3. /3.4. / 17.4. / 8.5.

•  Työikäisten ryhmä kokoontuu tiistai-iltaisin 

klo 17.00–19.00 kerran kuukaudessa 

15.1. / 12.2. / 12.3. / 9.4.

•  Kaffetreffit keskiviikkoisin klo 13.00 pari kertaa 
kuussa 6.2. / 20.2. / 6.3. / 20.3. / 17.4. 

•  Miesten ryhmä  ”Miesten tunti” kokoontuu 
keskiviikko-iltaisin klo 17.00-18.30  

kerran kuukaudessa 

30.1. / 20.2. /20.3. / 17.4.

•  Niveltreffit Verkahovin ravintolassa klo 13.00 
joka kuukauden toinen keskiviikko 

9.1. / 13.2. / 13.3. / 10.4. / 8.5. Ohjelmassa 
vapaamuotoista jutustelua sekä  

omakustanteinen lounas.

•  Kivut on - kivuton valokuvauspainotteinen 
taidekurssi to 25.4. alkaen. Kurssilla pohditaan 
valokuvien avulla omaa kipuilua. Hinta 40 €. 
Ilmoittautumiset toimistolle 15.4. mennessä. 

Kurssia vetää kuvataiteilija.

Vertaisryhmissä voi käydä aiheeseen sopivia 
ulkopuolisia vierailijoita, joista tiedotamme erikseen.

Neuvomme myös puhelimitse esimerkiksi 
nivelrikkoon ja kuntoutukseen liittyen.

Vertaispuhelin  050 593 9003

Maanantain vertaisryhmät
Ryhmät kokoontuvat maanantaisin klo 17.00 

osoitteessa Lonttistentie 9, Turku. Kokoontuminen 
kestää vähintään klo 18.00 ja enintään klo 19.00 
asti riippuen osallistujien määrästä ja tarpeista 

sekä mahdollisesta ohjelmasta ryhmässä.

Lonkan nivelrikko
21.1. / 18.2. / 18.3. / 15.4.

Nilkan ja jalkaterän nivelrikko
28.1. / 25.2. / 25.3. / 29.4.

Polven nivelrikko
7.1. / 4.2. / 4.3. / 1.4. / 6.5.

Käden ja olkapään nivelrikko
14.1. /11.2. / 11.3. / 8.4.

Ei ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa!

Miten toimin, jos kävely 
on hankalaa? Mitä jos en 

jaksa kävellä? 

Tarkempia tietoja ryhmistä sekä 
niiden aikatauluista ja aiheista saat 

Nivelpostista, verkkosivuiltamme tai 
ottamalla yhteyttä toimistoon.


