
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. Liedossa, 
Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa 

toimivat paikalliset Nivelkerhot.

Julkaisemme Nivelposti-lehteä. 
Luentotallenteita voit katsoa 

osoitteessa www.nivelverkko.fi.
a

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.

Esite voimassa 

syyskaudella 

2019

Vertaisryhmässä tukea ja neuvoja

NIVELRIKKO?

Neuvomme myös puhelimitse 

esimerkiksi nivelrikkoon ja 

kuntoutukseen liittyen.

Vertaispuhelin  050 593 9003
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Maanantain vertaisryhmät
Ryhmät kokoontuvat maanantaisin 
klo 17.00 osoitteessa Lonttistentie 9 B, 
Turku. Kokoontuminen kestää vähintään 
klo 18.00 ja enintään klo 19.00 asti 
riippuen osallistujien tarpeista sekä 
mahdollisesta ohjelmasta ryhmässä. Ei 
ennakkoilmoittautumista.

• Nivelrikon vertaisryhmä 2.9. ja 30.9.
• Lonkan ja polven nivelrikko  

9.9., 7.10. ja 4.11.
• Nilkan ja jalkaterän nivelrikko  

16.9., 14.10. ja 11.11.
• Käden ja olkapään nivelrikko  

23.9., 21.10. ja 18.11.
• Kivun vertaisryhmä 28.10. ja 25.11.

 
Muu vertaistoiminta
Ryhmät kokoontuvat yhdistyksen tiloissa
• Naisten vertaisryhmä ”Kevyempään 
kuntoon yhdessä” kokoontuu ke 4.9., 
9.10., 6.11.  ja 27.11. klo 17.00-18.30.
•  Työikäisten ryhmä kokoontuu  Ti 3.9. 
klo 17-19, ti 1.10. klo 18-20, ti 5.11. klo 
17-19 ja ke 4.12. klo 17-19. Aiheina mm. 
jaksaminen työssä ja Mindfullnes.

Turun Seudun Nivelyhdistys ry • Åbonejdens förening för ledpatienter rf 
Lonttistentie 9 B 15, 20100 Turku
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•  Kaffetreffit ke 18.9. klo 14.30-16, ma 
14.10. klo 14.30-16 ja to 21.11. klo 13-
14.30. Kaffetreffit on vapaamuotoinen 
jutustelu- ja kahvitteluhetki. 
•  Niveltreffit Verkahovin 
lounasravintolassa klo 13.00 joka 
kuukauden toinen keskiviikko 
11.9.,  9.10., 13.11. ja 11.12. Lounas 
omakustanteinen. Lounaalla jutellaan 
vapaamuotoisesti ja saadaan vertaistukea 
nivelsairauksiin.
•  Lukupiiri aloittaa syksyllä. Kokoontumiset 
ke 18.9., 16.10.,  20.11. ja 18.12. klo 17.30-
19. Ensimmäisellä kerralla päätetään syksyn 
kirjat ja puhutaan Eino Leinon runoista. 
Valitse mukaasi runo Leinon tuotannosta, 
jonka koet itsellesi tärkeäksi tai joka muuten 
koskettaa sinua.

Menossa  tekonivelleikkauk-
seen?
Ensitietoilta tekonivelleikkaukseen mene-
ville, sitä harkitseville ja heidän läheisilleen 
yhdistyksen tiloissa to 26.9. ja 14.11. 
klo 17.00–19.00. Ilmoittaudu etukäteen 
toimistolle!

Vertaistoiminta syksyllä 
2019
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