
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 
Vuosijuhlassamme 21.9. Vuoden Nivelteko-palkinto 
myönnettiin Tuula Vainikaiselle hänen hienosta tie-
dontäyteisestä kirjastaan Nivelet kuntoon – elämää 

ennen ja jälkeen tekonivelten. 

 
YHDISTYKSEN AUKIOLOAJAT SYKSYLLÄ 

Yhdistyksen toimisto avoinna 30.11. saakka seuraa-
vasti: 

Ma 14—19 
Ke 9—12 
To 9—12 

 

ILMOITTAUTUMISET TOIMINTAAN 

Lokakuun alusta alkaen lähes kaikkiin yhdistyksen ta-

pahtumiin otetaan ilmoittautumiset, jotta osanottaja-

määriä voidaan rajata ja turvallisuus taata koronati-

lanne huomioiden. Tapahtumat peruutetaan, mikäli il-

moittautumisia ei tule. Lähes kaikkiin tapahtumiin voi 

osallistua myös ilmoittautumatta, mikäli niissä on ti-

laa. 

Rajaus koskee tapahtumia, jotka järjestetään yhdistyk-

sen toimitilassa sekä luentoja, jotka järjestetään pie-

nimmissä tiloissa (paikkoja noin 100 tai alle). Ilmoit-

tautumalla ennakkoon varmistat paikkasi.  

Kaarinan, Liedon ja Naantalin Nivelkerhoihin ei ole 

erillistä ilmoittautumista. 

Tapahtumiin ilmoittautumiset sähköpostilla osoittee-

seen toimisto@nivelposti.fi tai 040 351 3833.                          

Luennoille ilmoittaudutaan sähköpostilla osoitteeseen 

tiedotus@nivelposti.fi tai puhelimitse 050 575 0613. 

Huom! Jos teillä on ystäviä, jotka eivät saa sähköistä 

jäsenkirjettä, niin ilmoitteletteko asiasta heillekin. 

Näin saadaan tietoa kulkemaan. 

 

YLEISIÄ OHJEITA OSALLISTUJILLE 

• Mihinkään yhdistyksen toimintaan ei tule 

osallistua edes lievästi flunssaoireisena.  

• Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja 

laita nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole 

nenäliinaa, yski tai aivasta hihaan, älä käsiisi. 
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• Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 se-

kunnin ajan, erityisesti kun tulet ulkoa sisään, 

aina wc-käynnin jälkeen tai kun olet niistänyt, 

yskinyt tai aivastanut. Jos et voi pestä käsiäsi, 

käytä käsihuuhdetta. Älä koskettele silmiä, ne-

nää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.   

• Pyri mahdollisuuksien mukaan pitämään vä-

hintään 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin. 

Vältä lähikontaktia – älä esimerkiksi kättele. 

• Oman maskin käyttöä suositellaan. Hyvät oh-

jeet maskin käyttöön löytyvät THL:n sivuilta: 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotuk-

set/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruk-

sesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautumi-

nen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-

kaytosta-kansalaisille.  

• Yhdistyksen toimitilassa järjestettäviin ryhmiin 

voi osallistua myös etänä. Jos haluat hyödyn-

tää tällaista mahdollisuutta, ole etukäteen yh-

teydessä toimistolle, jotta yhteydet saadaan 

luotua. 

 
NIVELYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 

To 1.10. klo 18 järjestetään yhdistyksen tiloissa Turun 
Seudun Nivelyhdistyksen sääntömääräinen kevätko-
kous, joka siirtyi keväältä. Asialistalla sääntömääräiset 
asiat.  

TYÖIKÄISTEN KASVISRUOKAILTA 

Ti 6.10. klo 17-19 kasvisruokailta työikäisille yhdis-
tyksen tiloissa. Kokataan yhdessä pari nopeaa kas-
visruokaa, jotka sopivat myös liikkujille. Illan aikana 
pääsee myös maistelemaan näitä ruokia. Ilmoit-
taudu mukaan 5.10. mennessä.  

VUOSIJUHLATALLENNE 

 

Jäikö vuosijuhla väliin? Tästä linkistä pääset katso-

maan juhlatallennetta. Petri Virolaisen luento-osuus li-

sätään myöhemmin Nivelverkko-sivustolle.  

Katso juhla osoitteesta: https://vi-

meo.com/463398351/11627ed158.  

 
 
 
 

AVOIMET OVET 

 

To 8.10. Avoimien ovien päivä yhdistyksen tiloissa klo 
13–17. Kahvitarjoilu. Esittelemässä ovat: 
• VENYY-passiivinen venytystanko. Venyy ennalta-

ehkäisee ja kuntouttaa tuki- ja liikuntaelimistön 
kiputiloja. Mahdollisuus hankkia oma VENYY-
tanko.  
Klo 13.30 ja klo 16 infoluento: Mikä on VENYY-
tanko? 

• Fysioterapia- ja hierontapalvelut Relaxion oy. 
Alaraajafysioterapeutti, urheilufysioterapeutti 
(sert.) Samu Kaukoranta tekee alaraajaongelmien 
konsultaatiota. Varaathan ajan 15 minuutin vas-
taanottoon ennakkoon. Nivelyhdistyksen toimis-
tolta, palvelu on maksuton. Ajat on tällä hetkellä 
varattu täyteen, mahdollisia peruutuspaikkoja 
voi kysellä toimistolta. 

• Yhdistyksen työntekijät neuvovat, jos haluat 
avata itsellesi Instagram-, Facebook- tai Twitter-
tilin. Mahdollisuus tutustua yhdistyksen Ipadei-
hin, joita jäsenet voivat lainata kotiin testatta-
vaksi. 

 
 

NIVELKERHOT 

Kaarinan Nivelkerho ti 6.10. klo 17–19 Kaarinan Pun-

tarissa (Pyhän Katariinan tie 7). Ohjelmassa Vire-La-

vista, jota vetää Sirpa Rönkkönen.  

Ti 20.10. klo 16.30 Kaarinan nivelkävely. Lähtö Punta-

rin edestä. 

Härkätien Nivelkerho/Lieto ke 14.10. klo 14.30–16 
Palvelukeskus Ruskan kokoustilassa (Hyvättyläntie 9). 
Aiheena Unen, levon ja oikean ravinnon merkitys. Mu-
kana Eeva Himmanen ja Anneli Ceder. 

Naantalin Nivelkerho to 8.10. klo 18–20 Naantalin 
seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2). Aiheena uni ja 
lepo. Mukana vapaaehtoinen Sippestä. 

Raision Nivelkerho ei ole vielä kokoonnu. Mahdolli-
sesta aloituspäivästä tiedotetaan Raision paikallisleh-
dissä. 

Turun Nivelkerho ke 9.9. klo 17–18.30 Yhdistyksen ti-
loissa, Lonttistentie 9 B. Aiheena talvehtivat linnut ja 
niiden bongaus. Mukana Arto Kalliola Turun Lintutie-
teellinen Yhdistyksestä. Ilmoittaudu mukaan 12.10. 
mennessä toimistolle. 
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LOKAKUUN VERTAISRYHMÄT 
 
Kaikki ryhmät kokoontuvat yhdistyksen tiloissa, Lont-
tistentie 9 B.  Maanantain nivelrikon vertaisryhmät ko-
koontuvat klo 17–19.  

Ilmoittaudu toimistolle viimeistään kaksi tuntia ennen 
ryhmän alkua, jos ei muuta mainittu. 

Ma 5.10. Nilkan ja jalkaterän nivelrikon vertaisryhmä 

Ma 12.10. Jalan virheasennot, alussa mukana alustaja 
Askelklinikalta. 

Ke 14.10. klo 15-16.30 Kevyempään kuntoon yhdessä 
-ryhmä, jossa mietitään omaa hyvinvointia kokonais-
valtaisesti. 

To 15.10. klo 10-12 Kaffetreffit yhdistyksen tiloissa. 
Rupattelua ja pelailua kahvikupposen ääressä. Il-
moittautuminen 14.10. klo 15:00 mennessä.  

To 15.10. klo 12.30 Niveltreffit Verkahovin lounasra-
vintolassa. Oma kustanteinen lounas ja kevyttä ru-
pattelua yhdessä. Huom! uusi aloitusaika! 

Ma 19.10. Lonkan ja polven nivelrikon vertaisryhmä 

Ke 21.10. klo 15.30-17 Lukupiiri. Luettavana kirjana 
Kati Launiksen ”Kynän kantama elämä, Kirjoittavat 
Hiiskun sisarukset”. 

Ma 26.10. Käden ja olkapään nivelrikon vertais-
ryhmä 

 

YHDISTYKSEN LUKUPIIRI 

Ke 21.10. klo 15.30-17 Lukupiiri. Luettavana kirjana 
Kati Launiksen ”Kynän kantama elämä, Kirjoittavat 
Hiiskun sisarukset”. Ilmoittaudu mukaan toimistolle 
etukäteen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIIKUNTARYHMISSÄ ON TILAA 
 
Lähes kaikissa yhdistyksen liikuntaryhmissä on edel-
leen tilaa uusille osallistujille. Jos tulet mukaan liikun-
taryhmään kesken kauden, maksat vain jäljellä ole-
vista kerroista. 

 
 
TASAPAINO JA KEHONHALLINTA -RYHMÄ 
 
Myös Tasapaino ja kehonhallinta - ryhmässä on edel-
leen runsaasti tilaa. Ryhmässä vahvistetaan kehoa eri-
laisilla tasapaino-, koordinaatio- ja kehonhallintahar-
joituksilla käyttäen oman kehon painoa apuna liik-
keissä. Ryhmä sopii kaikille; tunti ei sisällä hyppyjä 
eikä askelsarjoja. Jokainen voi tehdä oman kuntonsa 
ja tasapainonsa mukaan. Ryhmä kokoontuu torstaisin 
klo 15:00 Ruusukorttelin liikuntasalissa 19.11. saakka. 
Hinta 50 €/10 kertaa.  
 
 

ENSITIETOILTA 
 
To 22.10. Ensitietoilta klo 17–19 yhdistyksen tiloissa. 
Vetäjänä ft Sanna Niemi. Ensitietoilta on tarkoitettu 
tekonivelleikkaukseen meneville, sitä harkitseville ja 
heidän läheisilleen. Kaikille avoin, ei edellytä jäse-
nyyttä. Ilm. toimistolle 21.10. mennessä. 

 
LUENTO- JA ESIINTYMISKOULUTUS 
 
To 15.10. Luento- ja esittelykoulutus klo 17–19. Koulu-
tuksessa saa perustiedot yhdistyksestä sekä avustus-
tehtävistä, jotta voi toimia vapaaehtoisena esittelijänä 
tai luentoavustajana.  Samalla voit ilmoittautua mu-
kaan esittelytilaisuuksiin tai luennoille. Ilmoittaudu 
mukaan viimeistään 12.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

SYKSYN RETKIÄ  
 
LÄHIRETKI TEATTERIIN: TURUN KAUPUNGINTEATTE-
RIN CABARET-MUSIKAALI 28.10. KLO 19:30 
 
Vähäisen osanottajamäärän vuoksi peruuntuneen 
Amos Rex & Oodi -retken tilalle on tarjolla teatteria 
Turussa erityisen edulliseen hintaan 27 €/henkilö. Li-
sämaksusta väliaikatarjoilu; kahvi tai tee sekä makea 
Cabaret- tai suolainen lohileivos 10,50 €. Istumapaikat 
salin parvella. Lippuja rajallinen määrä, ilmoittautumi-
nen toimistolle 15.10. mennessä. Mainitse ilmoittau-
tuessasi haluatko väliaikatarjoilua. 
 
 
VIREÄ 15-VUOTIAS -RISTEILY 18.-19.11. 
 
Yhdistyksen risteilyllä on luvassa yhteistä ohjelmaa, 
hyvää ruokaa ja risteilyhulinaa. Mukana on yhdistyk-
sen vapaaehtoinen matkanjohtaja.  
 
Valittavissa olevat hytit: 

 
•Seaside Premium LXA (1 hlö 161 € / 2hlö 101 €) 
•Seaside Premium LYX (1 hlö 135 € / 2 hlö 88 €) 
•Seaside Standard A4 (1 hlö 67 € /2 hlö 54 € /3hlö 
49,66 € / 4 hlö 47,55 €) 
•Seaside Handikap HA3 (1 hlö 67 € / 2 hlö 54 €) 
•Inside Handikap HB3 (1 hlö 61 € / 2 hlö 51 €) 
 
Hintaan sisältyy: 

 
• Risteily valitussa hyttiluokassa 
• Yhteistä ohjelmaa klo 11:00-14:00 
• Päiväkahvi ja hedelmät 
• Buffet-joulupäivällinen (sis. juomat) klo 15:00 
 
Lisämaksusta Meriaamiainen 11,00€/henkilö. Aamiai-
nen sisältyy LXA- ja LYX-hytteihin. 
 
Ilmoittautuminen 14.10. mennessä toimistolle. 
 
Huom! Eri hyttejä on rajallinen määrä ja ne täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Mukaan mahtuu enin-

tään 60 osallistujaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JOULURETKI FAZERILAAN JA HELSINKI OUTLETIIN 
9.12. 
 
Opastetulla näyttelykierroksella Fazerin vierailukes-
kuksessa tutustutaan mm. Fazerin toimintaan, tuote-
valikoimaan ja historiaan. Mahdollisuus myös tehdä 
ostoksia vierailukeskuksen myymälässä. Opaskierrok-
sen ja lounaan jälkeen suunnataan ostoksille Helsinki 
Outlet-ostoskylään. Retken hinta 45 € sisältäen mat-
kat sekä opastuksen ja lounaan Fazerilassa. Kahvipaus-
sit päivän aikana ovat omakustanteisia. Mahdollisuus 
nousta kyytiin myös Kaarinasta. Ilmoittautuminen toi-
mistolle 9.11. mennessä. Mainitse ilmoittautuessasi 
mahdollisista ruokarajoitteista sekä nousetko kyytiin 
Turusta vai Kaarinasta.  

 
 
 
SYKSYN LUENTOJA 
 

Ti 13.10. klo 17:00 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto luennoi 
aiheesta Oman kivun arviointi ja hallinta – Mitä suu 
ei sano, sen keho kantaa. Luento järjestetään Orto-
doksisali Turussa, Yliopistonkatu 19 B 3. Ilmoittaudu 
viimeistään ma 12.10. 
 
Ti 3.11. klo 17:30 Lääketieteen lisensiaatti, ortopedian 
ja traumatologian erikoislääkäri Matti Seppänen luen-
noi aiheesta Lonkan tekonivelkirurgia. Luento järjes-
tetään Kaarina-salissa, Lautakunnantakatu 1, Kaarina. 
 
To 26.11. klo 17:30 Kliinisen kemian erikoislääkäri, do-
sentti ja professori Kerttu Irjala luennoi aiheesta Mi-
ten lukea laboratoriokokeiden tuloksia? Esimerk-
keinä rautavarastot ja kilpirauhasen toiminta. Luento 
järjestetään Raision Martinsalissa, Eeronkuja 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


