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1. Yleistä  

 

Turun Seudun Nivelyhdistys ry - Åbonejdens  Förening för Ledpatienter rf on itsenäinen kansanterveys-

järjestö, joka rekisteröitiin vuonna 2005.  

Nivelrikko on yleinen sairaus, jota sairastaa yli miljoona suomalaista. Sen kansantaloudellinenkin mer-

kitys on merkittävä, joten sen ennaltaehkäisy ja oikea-aikainen hoito on tärkeää. Yhdistyksen toimin-

nan tarkoituksena on nivelterveyden edistäminen. Tähän sisältyy nivelsairauksien ennaltaehkäisy, sai-

rastuneiden hoidon ja kuntoutumisen edistäminen sekä jäsenten sosiaalisen toiminnan ja henkisen 

vireyden ylläpitäminen.  Toiminnassa korostuu osallisuus, yhteisöllisyys ja vertaistuki. 

Vuoden 2020 alussa yhdistykseen kuului 2665 jäsentä (2019: 2664, 2018: 2702, 2017: 2818). Lisäksi 

vuonna 2017 käyttöön otettu jäsenrekisteri mahdollistaa jäsenmäärän tarkan seurannan ja toteami-

sen.  

Yhdistys on toiminut lokakuusta 2017 alkaen osoitteessa Lonttistentie 9. Toimitilan koko on 133 m2. 

Yhdistyksen toimintaa on tukenut vuoden 2017 alusta alkaen myönnetty STEAn kohdennettu toiminta-

avustus, joka kohdistuu yhdistyksen vapaaehtois- ja vertaistoimintaan sekä tiedotustoimintaan. 

Toimitilassa sijaitsee yhdistyksen toimisto, jossa yhdistyksen työntekijät työskentelevät. Toimitilassa 

on kaksi kokoushuonetta ja kaksi työhuonetta sekä kaksi työpistettä. Kokoushuoneissa järjestetään 

suurin osa yhdistyksen hallituksen ja toimikuntien kokouksista. Siellä kokoontuvat yhdistyksen vertais-

ryhmät sekä suurin osa yhdistyksen kurssitoiminnasta. Toimitilasta voi noutaa yhdistyksen esitteitä ja 

oppaita. Myös muuta nivelterveyteen liittyvää materiaalia on saatavilla. 

Yhdistys järjestää toimintaa Turussa, Liedossa, Raisiossa, Kaarinassa ja Naantalissa. Liedossa, Raisiossa, 

Kaarinassa ja Naantalissa toimivat säännöllisesti kokoontuvat nivelkerhot. Nivelkerhotoimintaa on 

käynnistetty myös Turkuun.  

Toiminnan suunnittelussa huomioidaan jäsenistön toiveet palautteiden ja vuonna 2020 tehdyn jäsen-

kyselyn pohjalta. Yhdistyksen strategia on voimassa vuosille 2019-2023.  

Vuonna 2020 yhdistys vietti 15-vuotisjuhliaan. Yhdistyksen tarinallinen historiikki ”Krämppää ja jump-
paa” julkaistiin juhlan yhteydessä. Kirjan toimitti Fandonia Oy:n Anne Pentti. 

Vuoden 2021 teema on ”Sinua tarvitaan toimin-

taan!”. Teeman myötä halutaan korostaa yhdessä 

toimimisen ja vapaaehtoistyön merkitystä sekä toi-

vottaa uudet tulijat tervetulleiksi mukaan toimijoiksi. 

Teemalla muistutetaan myös siitä, että vallitsevan 

poikkeusajankin aikana yhdistystoiminta on arvo-

kasta ja sitä voidaan toteuttaa myös etäyhteyksin. 

Toimintasuunnitelma on laadittu vallitseva koronati-

lanne huomioiden. Tiedot voivat yhä muuttua ko-

ronatilanteen mukaisesti. 
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1.2 Strategia vuosille 2019-2023 

 

Krykät koura ja faartti pääl! 

 
 
VISIO 2023 
 
Viestintämme on monimuotoista ja vuorovaikutteista. Meillä on toimivat verkostot ja olemme ha-
luttu yhteistyökumppani. Monipuolinen toimintamme perustuu ammattimaisesti ohjattuun, innova-
tiiviseen vapaaehtoistyöhön. 
 
MISSIO 

 
Turun Seudun Nivelyhdistys ry on vahva paikallinen toimija. 
 
Se merkitsee ajantasaisen, oikean tiedon ja kokemusten jakamista nivelterveyteen liittyen. Tarjo-
amme monipuolista nivelystävällistä liikuntaa, vertaistoimintaa sekä sosiaalista hyvinvointia edistä-
vää toimintaa. Toiminnan toteuttamisen keskiössä ovat koulutetut vapaaehtoistyöntekijät. 
 
Olemme aktiivinen toimija tuki- ja liikuntaelinkentällä. Edistämme nivelrikkoisen hyvän arjen toteutu-
mista myös tekemällä edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä. Toimimme hyvässä yhteistyössä terveyden-
huoltoalan toimijoiden kanssa ja täydennämme sen palveluita. 
 
ARVOT 
 
1. Vastuullisuus ja luotettavuus 
 
Jaamme luotettavaksi todettua tietoa.  
Toimintamme on avointa, läpinäkyvää ja luottamuk-
sellista. 
 
2. Ennakkoluulottomuus ja rohkeus 
 
Tavoitteemme on parantaa jäsentemme elämänlaa-
tua. 
Teemme sen luovasti ja ennakkoluulottomasti, kat-
seemme on tulevaisuudessa. 
 
3. Yhteisöllisyys ja inhimillisyys 
 
Toimintamme on ihmisläheistä ja jäsenlähtöistä, teemme asioita yhdessä. 
Edistämme osallisuutta. 
 
STRATEGISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2023 
 
1. Vapaaehtoistoiminta 

 
Panostamme vapaaehtoistyön laatuun. Vapaaehtoistyöntekijöiden koulutus, lisäkoulutus ja kiittämi-
nen on meille tärkeää. Vapaaehtoistyötä ohjaavat yhdessä sovitut pelisäännöt. 
  
Tiedämme, että vertaistuen kokemukset toteutuvat myös muissa tilaisuuksissamme kuin vertaistuki-
ryhmissä. 
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2. Yhdistys työnantajana 
 
Yhdistyksemme haluaa olla ajanmukainen ja haluttu työnantaja. Panostamme työhyvinvointiin, työ-
ergonomiaan, ajanmukaisiin työvälineisiin ja lisäkoulutukseen. 
 
Uskomme elinikäiseen oppimiseen osana yksilön ja yhteisön hyvinvointia. 
 
3. Viestintä 
  
Otamme sosiaalisen median kanavat yhä monipuolisemmin käyttöön ja tarjoamme koulutusta näi-
den hyödyntämiseksi. Viestinnässämme on oma persoonallinen ilme, emmekä pelkää pitää hauskaa. 
  
Tavoitteemme on helposti lähestyttävä viestintä ja lisääntyvä näkyvyys. 
 
4. Nivelrikkoisten uudet sukupolvet, uudet niveloireet 
  
Meille on tärkeää kuulla jäseniämme ja seurata toimintakenttämme tutkimusta. Pidämme toimin-
tamme avoimena uusille kohderyhmille ja sukupolville, ymmärrämme että toiminnan jatkuvuus on 
elinehtomme. 
 
Huomioimme kohderyhmämme rajoitteet ja tarpeet toiminnan suunnittelussa. 
 
5. Yhteistyö ja vaikuttaminen 
  
Tiivistämme yhteistyötä tuki- ja liikuntaelimistökentän toimijoiden ja alueemme järjestöjen kanssa. 
Seuraamme toimintakenttämme ja -alueemme päätöksentekoa. Yhteiskunnallisessa muutostilan-
teessa huolehdimme jäseniemme hyvinvoinnista ja mukautamme toimintaamme sen mukaisesti. 
 
Vaikuttamistyömme päämäärä on jäseniemme hyvinvointi.   
 
 
ARVOT 

1. Vastuullisuus ja luotettavuus 
 

Jaamme luotettavaksi todettua tietoa. Toimintamme on avointa, läpinäkyvää ja luottamuksellista. 
  

2. Ennakkoluulottomuus ja rohkeus 
 

Tavoitteemme on parantaa jäsentemme elämänlaatua. Teemme sen luovasti ja ennakkoluulotto-
masti, katseemme on tulevaisuudessa. 

  
3. Yhteisöllisyys ja inhimillisyys 

 
Toimintamme on ihmisläheistä ja jäsenlähtöistä, teemme asioita yhdessä. 
Edistämme osallisuutta. 
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2. Toiminta 

 
Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja valvoo yhdistyksen hallitus. Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin 

kymmenen kertaa. Toimintaa toteuttavat pääosin toimikunnat, joissa toimii sekä hallituksen jäseniä 

että muita vapaaehtoistyöntekijöitä.  

Vuonna 2020 puhjennut koronapandemia vaikuttaa yhdistyksen toimintaan myös vuonna 2021. 

Vuonna 2020 toimintaa sopeutettiin pandemian vuoksi. Vuoden 2021 toimintoja on osin jouduttu su-

pistamaan vallitsevan tilanteen vuoksi. Odotettavissa olevaan osallistujamäärään nähden tapahtumia 

ja ryhmiä on paljon, mutta kevään liikuntaryhmistä lakkautettiin kaksi ja retkiä ei järjestetä aivan alku-

vuodesta. Liikuntaryhmien lakkauttamiseen vaikutti osittain myös se, että ryhmille ei saatu tiloja. Myös 

työntekijäkuluja karsitaan toiminnanjohtajan siirtyessä osa-aikatyöhön ja Nivelposti-lehden kuluja kar-

sitaan. Postikulujen karsimiseksi sähköistä laskutusta lisätään. Lisäksi syyskokoukselle esitetään yhdis-

tyksen hallituksen kooksi alle enimmän kahdeksan henkilön vuonna 2021. 

Yhdistys seuraa koronaan liittyviä yleisiä tiedotteita ja huomioi ne toiminnan järjestämisessä. Muutok-

sista tiedotetaan jäseniä ja toimintaan osallistuvia mahdollisimman tehokkaasti. 

2.1 Nivelverkko-luennot 

Asiantuntijaluentoja järjestetään vuoden aikana noin kymmenen. Luennot järjestetään Turussa ja lä-

hikunnissa. Luennot videoidaan ja tallennetaan Nivelverkko.fi-sivustolle, josta ne ovat maksutta va-

paasti katsottavissa. Saavutettavuusdirektiivin mukaisesti videot on tekstitetty syyskuusta 2020 läh-

tien. Yhteistyötä tehdään TYKS tutkii ja hoitaa -luentotoiminnan, Raisio-opiston, Lounatuulet Yhteisö-

talon, TULE-tietokeskuksen, Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry:n ja 

Turun seudun Vanhustuen kanssa. Luentoyhteistyötä on suunniteltu myös muiden kanssa riippuen 

luentoaiheista. Luentotallenteet ja -tekstitykset teetetään ostopalveluna. 

Yhdistyksen luennoilla on vapaaehtoisia luentoavustajia. Vuoden aikana järjestetään luentoavusta-

jien koulutus. Sopivien luentoavustajien kouluttamisen myötä voidaan järjestää myös luentojen kat-

selutilaisuuksia esimerkiksi palvelutaloissa.  
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2.2 Vertais- ja vapaaehtoistoiminta 

2.2.1 Vertaistoimintaa kehitetään  

Nivelrikon vertaisryhmien rinnalle on kehitetty muita vertaistukiryhmiä. Vertaisryhmien tavoitteena 

on kipujen, toipumisen, elämäntapojen, henkisten voimavarojen, yhdessä kokemisen ja oikean tiedon 

tukeminen. 

Ryhmien toimintaa kehitetään edelleen. Ryhmien kokoontumisten ohjelmassa kokeillaan yhä uusia 

teemoja.  Yhdistyksen toimitilassa kokoontuviin ryhmiin voi halutessaan osallistua myös etäyhteydellä. 

Tämän lisäksi kokeillaan myös verkossa olevia vertaisryhmiä.  Etäosallistumisen tueksi tarjotaan neu-

vontaa. 

Nivelrikon vertaisryhmät kokoontuvat viikoittain yhdistyksen toimitilassa. Säännöllisesti kokoontuvia 

ryhmiä on kolme: käsi- ja olkapää-, lonkka- ja polvi- sekä nilkka- ja jalkateräryhmä. Ryhmien toiminnan 

pääpaino on kokemustiedon jakamisessa. Ryhmissä voi toisinaan vierailla asiantuntijoita ja niissä voi-

daan katsoa Nivelverkko-luentojen tallenteita.  

Vertaistuen piiriin tulevia voidaan ohjata myös muiden yhdistysten palvelujen pariin. Monipuolista yh-

teistyötä tehdään muiden yhdistysten kanssa toiminnan järjestämisessä. LILE ry:n vertaistukiryhmä ko-

koontuu yhdistyksen tiloissa. Vapaaehtoistyöntekijän ylläpitämä vertaispuhelin palvelee tukea tarvit-

sevia. 

Vapaamuotoiselle Niveltreffit-lounaalle kokoonnutaan Verkahoviin kerran kuukaudessa, kuukauden 

kolmas torstai. Niveltreffit järjestetään myös kesäkaudella. 

Yhdistyksen tiloissa vertaisryhmistä toimintaansa jatkavat Lukupiiri, Kevyempään Kuntoon Yhdessä -

ryhmä, Työikäisten ryhmä ja Kaffetreffit. Työikäisten ryhmässä aiheet vaihtuvat kuukausittain ja Kevy-

empään Kuntoon Yhdessä -ryhmässä keskitytään omaan hyvään oloon ja hyvinvointiin. Kaffetreffeillä 

taas käydään luottamuksellisia keskusteluja kortinpeluun lomassa. 

Uutena ryhmänä on suunniteltu ammattilaisen pitämää painonhallintakurssia syyskaudelle.  Yksittäisiä 

teemailtoja järjestetään muun muassa ruoasta, levosta ja rentoutumisesta. 
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2.2.2 Vapaaehtoistoimintaa vahvistetaan  

Kevätkaudella järjestetään vapaaehtoistoiminnan jatkokurssi sekä ilta vertaisena toimimisesta. Syys-

kaudella järjestetään päivän mittainen vapaaehtoistyön peruskurssi. Kurssi antaa valmiudet toimia yh-

distyksen vapaaehtoistyöntekijänä, myös vertaisohjaajana. Kurssille voivat osallistua myös muiden 

tule-yhdistysten jäsenet. 

Toiminnassa mukana oleville vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään kaksi lisäkoulutusta vuoden ai-

kana. Omia tapaamisia järjestetään myös eri vapaaehtoistyötä tekeville, esimerkiksi vertaisohjaajina 

toimiville sekä nivelkerhojen vetäjille. 

Yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijät kutsutaan kevätkauden päätteeksi yhteiseen tapahtumaan ja pe-

rinteiselle päivälliselle joulukuun alussa. Kiitostapahtumat koskevat yhdistyksen kaikkia vapaaehtois-

työntekijöitä lukuun ottamatta liikunta-avustajia, joille on omat koulutukselliset tapaamisensa kaksi 

kertaa vuodessa. Kaikki yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijät saavat joululahjan. Vuoden aikana huomi-

oidaan Vertaistuen päivä 15.10. (lokakuun kolmas torstai) sekä Vapaaehtoisten päivä 5.12. 

 Vapaaehtoistyöntekijöille lähetetään oma uutiskirje 4-5 kertaa vuodessa. Vertaisohjaajat pidetään 

ajan tasalla kokoontumistilan materiaalien avulla alan tärkeistä muutoksista sekä yhdistyksen tapah-

tumista tiedottamalla.   

 Yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa esitellään sopivissa tapahtumissa vuoden aikana. Yhdistyksen tie-

dot löytyvät Terveyskylä.fi-sivuston Vertaistalosta. 

Yhdistyksellä on TYKSin kouluttama kokemusasiantuntija. Tämän lisäksi yhdistyksellä on kaksi koke-

muskoulutuksen käynyttä vapaaehtoista mukana toiminnassa. 

Vapaaehtoistyön toimikunta kokoontuu vuoden aikana noin kuusi kertaa suunnittelemaan ja kehittä-

mään toimintaa. 

2.3 Liikuntatoiminta  

 

Liikunta on tutkimusten mukaan ensisijaisen tärkeää nivelterveyden ylläpidolle ja nivelrikon hoidolle. 

Yhdistys tarjoaa sekä säännöllisiä liikuntaryhmiä että mahdollisuuksia kokeilla uusia lajeja. Yhdistyk-

sessä on nimetty liikuntavastaava sekä liikuntatoimikunta, joka kokoontuu vuoden aikana noin kym-

menen kertaa. Liikuntavastaavalla on käytössään yhdistyksen puhelin sekä sähköposti. Liikuntavas-

taava toimii toimikunnan puheenjohtajana ja huolehtii esimerkiksi kuntosaliryhmien peruutuspaikko-

jen jakamisesta. Kuntosaliryhmissä vierailee muutaman kerran kauden aikana vapaaehtoistyötä tekevä 

fysioterapeutti sekä TULE-tietokeskuksen työntekijä. Liikuntaryhmät ovat avoimia myös ei-jäsenille. 

Tällöin osallistumismaksu per ryhmä on 20 € suurempi kuin Turun Seudun Nivelyhdistyksen tai jonkin 
muun Turun seudun TULE-yhdistyksen jäsenille (Turun Seudun Reumayhdistys, Turun Seudun Luusto-

yhdistys tai Turun Seudun Selkäyhdistys).  Lajikokeiluissa osallistumismaksu on sama kaikille. 

 

Hyväksi havaitut toimintamuodot, kuten allasryhmät ja kuntosaliryhmät jatkuvat entisellään. Nivel-

jooga jatkuu vuonna 2020 kolmella ryhmällä: kaksi ryhmää Turussa ja yksi ryhmä Naantalissa. Näistä 
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toinen Turussa kokoontuva ryhmä on miehille tarkoitettu Äijäjooga, joka järjestetään yhteistyössä Par-

kinson-yhdistyksen kanssa. Yhteistyötä eri yhdistysten kanssa pyritään lisäämään. 

 

Verkahovissa allasryhmiä toimii 21. Ryhmistä yksi järjestetään yhteistyössä Turun Seudun Kehitysvam-

maisten tuki ry:n kanssa ja siinä on mukana yleisavustaja Avustajakeskukselta. Yhteistyöhön pyydetään 

myös muita yhdistyksiä. Raision Ulpukassa toimii kaksi ryhmää. Kesä- ja elokuussa Turussa järjestettä-

västä viiden kerran kesäallaspaketista päätetään huhtikuussa epidemiatilanne huomioiden. Ryhmiä 

ohjaavat pääasiassa fysioterapeutit ja jokaisessa ryhmässä on vapaaehtoinen allasavustaja. Allasavus-

tajille ja kuntosaliryhmien avustajille järjestetään vuoden aikana kaksi koulutusta, joista toisen yhtey-

dessä tarjotaan lounas.  

 

Verkahovin allasjumppiin on kausikortin lisäksi tarjolla kymmenen kerran kortti eli ”kymppikortti” 
niille, jotka eivät jostain syystä, esimerkiksi leikkauksen tai työaikataulujen takia, voi olla koko kautta 

mukana. Kymppikortin voi lunastaa toimistolta ja sillä voi osallistua ryhmiin, jotka eivät ole täynnä. 

Kymppikortilaisille tarjolla olevat ryhmät päivitetään säännöllisesti yhdistyksen verkkosivuilla olevaan 

kalenteriin. Korttia myydään vain yhdistyksen jäsenille. 

 

Kuntosaliryhmät jatkavat toimintaansa. Impivaaran tilauskuntosali Männistössä on viisi ryhmää vii-

kossa ja Kaarinan Visiitissä yksi. Ruusukorttelin vuoro keskiviikkoisin jatkuu maksuttomana, vuorolla 

on mukana vapaaehtoinen ohjaaja.  

 

Lisäksi järjestetään nivelystävällisiä jumppia, kuten Kehon hallinta ja tasapaino -ryhmä, Asahi- ja Fy-

siopilates -ryhmät sekä Fasciamethod-kehonhuoltoryhmä.  

 

Kävelykoulu järjestetään opiskelijayhteistyönä Turun ammattikorkeakoulun kanssa syyskaudella. Kä-

velykoulussa videoidaan kävelyä sekä tehdään harjoitteita oman kävelytekniikan parantamiseksi. Suo-

situissa lajikokeiluissa kokeillaan ensi vuoden aikana golfia sekä metsärentoutusta.  
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2.4 Harraste- ja virkistystoiminta 

 

Virkistystoiminnalla on keskeinen merkitys jäsenten sosiaalisen toimintakyvyn ja aktiivisuuden ylläpi-

dossa. Yhdistyksen virkistystoimikunta järjestää vuoden aikana yhdeksän retkeä, joista viisi on Turkuun 

tai sen lähialueille suuntautuvia lähiseuturetkiä. Lähiseutu- ja ulkoilmaretkien painottaminen suunnit-

telussa on järkevää koronatilanne huomioiden: suunnitteilla on esimerkiksi ulkoilmaopastuksia Tu-

russa sekä keväälle että syksylle. Lisäksi retkien toteuttamisessa hyödynnetään edellisvuoden peruun-

tuneita suunnitelmia; retki Liedon Vanhalinnaan ja puutarhoille järjestetään toukokuussa, Amos Rex ja 

Oodi lokakuussa.  

Yhteislauluillat jatkuvat, kun koronatilanne sen sallii. Todennäköisesti vasta syyskaudella 2021. 

Yhdistyksen kautta on mahdollista hakea STEAn tukemalle lomalle. Hyvinvointilomat ry:n loma Rymät-

tylän Tammilehdossa järjestetään 26.-31.7.2021. 

2.5 Tiedotustoiminta 

Yhdistyksen tiedotustoiminnasta vastaa tiedotustoimikunta, joka jakautuu kahteen työryhmään: leh-

tityöryhmään ja luentotyöryhmään. Tiedottamisen päätavoitteena on nivelterveyden ja -tietouden 

edistäminen. Yhdistyksen tiedotustoiminta perustuu luotettavaan ja tieteeseen perustuvaan, puolu-

eettomaan tietoon. Tiedotustoiminnalla lisätään yhdistyksen näkyvyyttä, tunnettuutta ja avoimuutta 

sidosryhmien ja kansalaisten keskuudessa. Tiedotustoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota tie-

don luotettavuuteen. Tiedotusta ohjaa erillinen viestintäsuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. 

Painetulla viestinnällä on tärkeä rooli tiedotuksessa. Painetun viestinnän kanavia ovat lehdet, jäsen-

kirje ja esitteet. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Nivelposti-lehden lisäksi jäsenille postitetaan jäsen-

kirje tammikuussa. Uusia esitteitä ja mainoksia painatetaan tarpeen mukaan. 

Lehtien yhdistys- ja tapahtumapalstoilla kerrotaan yhdistyksen 

tapahtumista. Mainostilaa ostetaan erityisesti luentojen mark-

kinointiin.  Mediatiedotteita lähetetään muutaman kerran vuo-

dessa. Viestintää suunnataan myös suoraan terveysalan am-

mattilaisille ja oppilaitoksille. 

Hieman yli puolet jäsenistä on ilmoittanut yhdistykselle sähkö-

postiosoitteensa. Sähköisen viestinnän kanavia ovat verkkosi-

vut, kuukausittain lähetettävä sähköinen jäsenkirje ja Face-

book. Syksyllä 2019 otettiin käyttöön Twitter ja Instagram ja 

syksyllä 2020 otettiin käyttöön myös LinkedIn-tili. 

Yhdistys näkyy myös aktiivisesti aihepiiriinsä liittyvissä tapahtu-

missa. Esittelypisteitä järjestetään eri tilaisuuksiin. Yhdistyksen 

toimintaa esitellään luennoimalla esimerkiksi ammattilaisille ja 

harrastusryhmille niveloireista ja yhdistyksen toiminnasta. 
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2.6 Nivelkerhot  

 

Yhdistyksellä on neljä nivelkerhoa: Raision Nivelkerho, Härkätien Nivelkerho Liedossa, Kaarinan Nivel-

kerho ja Naantalin Nivelkerho. Varsinaisen toimintansa ohella kerhot ovat tärkeitä vertaistuen toteu-

tumisen kannalta.  Kerhot avustavat myös alueensa luentoihin ja esittelytilaisuuksiin liittyvissä järjes-

telyissä. Ne raportoivat toiminnastaan yhdistykselle sekä keräävät palautetta ja kehitysehdotuksia. Ni-

velkerhojen vetäjät kutsutaan yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja lisäksi järjestetään Nivelkerho-

jen vetäjien yhteinen tapaaminen. 

2.6.1 Raision Nivelkerho 

Raision Nivelkerhon toimintaan kuuluu viikoittainen sauvakävely. Sauvakävelyissä on tarjolla kolme 

eri- tasoista ryhmää. Jokaisella ryhmällä on oma ohjaaja ja lisäksi mukana on varaohjaajia. Sauvakäve-

lyihin odotetaan osallistuvan keskimäärin 25 kävelijää joka viikko. 

Kevätkausi käynnistyy tammikuun 6. päivä, jos tilanne sen sallii. Keväällä järjestetään huhtikuussa lin-

turetki sekä kevään päätös toukokuussa 26. päivä. Syyskausi käynnistyy syyskuussa ja jatkuu joulu-

kuulle, jolloin on sitten syyskauden päätös. 

Raision Nivelkerho tekee yhteistyötä Raision Rinkan kanssa. 

Lisäksi yhdistys järjestää Raision Ulpukassa vesijumppaa kaksi ryhmää viikossa.  

2.6.2 Härkätien Nivelkerho 

Härkätien Nivelkerho kokoontuu palvelukeskus Ruskassa joka kuukauden toinen keskiviikko lukuun ot-

tamatta kesäkuukausia. Kokoontumisia on vuoden aikana yhdeksän. Osallistujia kokoontumisissa on 

ollut yleensä noin 18. 

Kevätkauden kokoontumisissa teemoina ovat ”Nivelet kuntoon elämää ennen ja jälkeen tekonivelten”-

kirjailta, ystävänpäivän bingo, vegaaninen ruokavalio, makramee-askartelua sekä yhteinen kevätjuhla 

Ruskan asukkaiden kanssa. Syksyn ohjelma tarkentuu kevään ku-

luessa. 

 2.6.3 Kaarinan Nivelkerho 

Kaarinan Nivelkerhon kokoontumiset jatkuvat joka kuukauden 

toinen tiistai Puntarissa. Lisäksi yhteiset sauvakävelylenkit jär-

jestetään kerran kuukaudessa tiistaisin. Tapaamisia ei järjestetä 

kesäkuukausina. 

Keväällä ohjelmassa on ”Nivelet kuntoon elämää ennen ja jäl-
keen tekonivelten”-kirjailta, aivojumppaa, tietoa kodin turvalli-

suudesta sekä niska- ja hartiaseudun vaivoista. Toukokuussa vie-

tetään perinteinen kevätretki tällä kertaa yhteistyössä Naantalin 

Nivelkerhon kanssa. Syksyn ohjelma tarkentuu kevään kuluessa. 

Osallistujia kokoontumisissa on ollut yleensä noin 15. 
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2.6.4 Naantalin Nivelkerho  

Naantalin Nivelkerhon kokoontumiset järjestetään joka kuukauden toinen torstai klo 18 Seurakunta-

keskuksessa. Tapaamisia ei järjestetä kesäkuukausina. 

Kevätkaudelle on suunniteltu Sippe-vierailua aiheesta musiikki, ”Nivelet kuntoon elämää ennen ja jäl-

keen tekonivelten”-kirjailta, makramee-askartelua, tietoiskua kodin turvallisuudesta sekä laavuretkeä 

yhdessä Kaarinan Nivelkerhon kanssa. Syksyn ohjelma on vielä auki. Osallistujia tapaamisissa ollut noin 

8 henkilöä. 

2.6.5 Turun Nivelkerho 

Turun Nivelkerho kokoontuu keväällä muutaman kerran. Jos tulijoita riittää, jatkuu toiminta syyskau-

della. Aiheet ovat luontoon, virkistäytymiseen ja liikuntaan liittyviä. 

2.7 Nivelterveysviikko  

 

Vuosittain järjestettävä Nivelviikko järjestetään viikolla 16 eli 19.-25.4. Perinteinen viikko kokee uudis-

tuksen, kun sen nimi muuttuu Nivelterveysviikoksi ja teemaviikkoa vietetään yhteistyössä Suomen Ni-

velyhdistyksen kanssa. Myös TULE-tietokeskus huomioi Nivelterveysviikon ohjelmassaan. 

Mikäli mahdollista, viikon ohjelma noudattelee tuttua kaavaa. Viikon ohjelma voi muuttua koronati-

lanteen mukaan.  

Viikon aikana järjestetään Nivelverkko-luento sekä esittelytilaisuuksia esimerkiksi apteekkien tiloissa. 

Lisäksi järjestetään avoimien ovien päivä yhdistyksen toimitilassa sekä lähialueretki ja lajikokeiluna gol-

fin pelaamista. Myös perinteinen vanhusten palvelutempaus on suunnitelmissa. 

Nivelterveysviikon tarkoituksena on tiedottaa laajasti nivelterveyteen liittyvistä asioista ja tehdä nive-

lasioita tunnetuksi.  

2.8 Muu toiminta 

 

Uusille jäsenille ja jäsenyydestä kiinnostuneille järjestetään vuoden aikana neljä infotilaisuutta arki-

iltaisin. Uudet jäsenet saavat myös tervetulopaketin, joka sisältää jäsenkortin, Nivelrikon hoito-oppaan 

(Orion 9/2018) ja esitteitä yhdistyksen toiminnasta. 

Ensitietoiltoja järjestetään tekonivelleikkauksiin valmistautuville tai niitä harkitseville neljä kertaa vuo-

dessa. Iltojen vetäjänä toimii fysioterapeutti. Mikäli kysyntää on, järjestetään ilta myös ruotsin kielellä. 

Perinteiset yhdistyksen toimiston avoimet ovet järjestetään nivelterveysviikolla. Syyskauden avoimien 

ovien päivä järjestetään Vanhusten viikolla. Avoimien ovien päivät kutsuvat tutustumaan yhdistyksen 

toimintaan ja niiden yhteydessä myös yhdistyksen kumppanit esittelevät toimintaansa. 

Lokakuussa järjestetään taas hyvinvointiteemainen leiri yhdessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän 

kanssa. Leirin teemana on rakkaus. 
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Tablettitietokoneiden lainausta jäsenille jatketaan. Tämän tueksi järjestetään tablettitietokoneiden 

käyttökoulutus lainaajille.  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys myy yhdistyksin omaa historiikkiä, XCLIP-kyynärsauvapidikkeitä, t-

paitoja, Tuula Vainikaisen tietokirjoja, Kirsti Akolahden taidetta sekä Bonuskalossit-liukuestekalosseja. 

Alkuvuodesta tehdään t-paita ja hupparitilaus. 

3 Yhteistyö ja hankkeet 

 
Yhdistys toimii aktiivisessa yhteistyössä eri järjestöjen ja alan toimijoiden kanssa. Yhteistyötä pyritään 

yhä lisäämään. 

Vuosina 2013-2016 toteutetun TULE tutuksi-hankkeen ja TULE-tietokeskuksen myötä kehittynyttä yh-

teistyötä jatketaan Turun Seudun Luustoyhdistyksen, Turun seudun Reumayhdistyksen ja Turun Seu-

dun Selkäyhdistyksen kanssa. TULE-tietokeskus on tarjonnut tärkeän lisän yhdistyksen toiminnalle.  

Yhdistys on jäsenenä Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry:ssä, Salon 

SYTY:ssä, Suomen Paralympiakomiteassa (entinen Suomen Vammaisurheilu ja - liikunta VAU ry), Lou-

natuulet-yhteisötalossa, Kansalaisareenassa sekä Vanhustyön Keskusliitossa. Lisäksi yhdistys on mu-

kana Kansalaisareenan VALIKKO-työryhmän toiminnassa. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten yhdis-

tysten kanssa, esimerkiksi Turun seudun Parkinson-yhdistyksen, Lounais-Suomen Diabetesyhdistyk-

sen, Turun Seudun Kehitysvammaisten tuki ry:n ja Turun Seudun Vanhustuen kanssa.  

Yhteistyötä tehdään lisäksi muuan muassa seuraavien tahojen kanssa: Turun ja lähikuntien hyvinvointi- 

ja vapaa-ajantoimialat, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri VSSHP ja muut terveydenhuollon organi-

saatiot, Turun Vanhustyön neuvottelukunta, Turun vammaisneuvosto, Liedon kunnan vanhus- ja vam-

maisneuvosto, Raisio-opisto, Kaarinan kansalaisopisto, kuntoutuslaitokset, LILE ry, Avustajakeskus, 

DaisyLadies ja Suomen Nivelyhdistys. Lisäksi yhteistyötä tehdään Turun Ammattikorkeakoulun kanssa 

sekä mahdollisesti muiden alueen oppilaitosten kanssa. Yritysyhteistyötä tehdään mm. jäsenetutoi-

minnan, ilmoitusmyynnin ja muun yhteistyön kautta. Yhteistyötä lähikuntien ja niissä toimivien järjes-

töjen sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa lisätään yhä. 

Yhdistys seuraa sote-uudistuksen etenemistä erityisesti VAPI ry:n ja SOSTEn kautta. 

Yhdistys kuuluu Hyvinvointialojen liittoon sekä Aikakauslehtien liittoon.  

 

4 Resurssit, henkilöstö ja talous 

 
Toiminnan ylläpitämiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Jäsenmaksun suuruus on 22 euroa. Yhdistys 

hakee yleis- ja kohdeavustuksia Turun kaupungin hallintokunnilta ja lähikunnilta. Lisäksi voidaan hakea 

rahoitusta säätiöiltä.  

Vuoden 2017 alusta alkaen yhdistys on saanut STEAn kohdennettua toiminta-avustusta eli Ak-avus-

tusta. Avustus raportoidaan ja haetaan vuosittain. Yhdistys suunnittelee STEAn hankeavustuksen ha-

kemista tammikuussa 2021. 
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Yhdistys toteuttaa pienimuotoista varainhankintaa, kuten arpajaisia ja myyntitoimintaa. Nivelposti-

lehteen myydään ilmoitustilaa. 

Jäsenrekisteri- ja laskutusohjelmana toimii FloMembers. 

Vuonna 2021 yhdistyksessä työskentelevät toiminnanjohtaja, palvelukoordinaattori, vapaaehtoistyön 

koordinaattori sekä viestintäkoordinaattori. Yhdistyksen toimistolla on tarjolla mahdollisuuksien mu-

kaan paikkoja myös työkokeiluun, työharjoitteluun ja kuntouttavaan työtoimintaan. Harjoittelupaik-

koja annetaan erityisesti henkilöille, joita tule-oireet koskevat. 

Yhdistyksen käytännön toiminnan toteuttamisesta vastaavat toimikunnat, joita ovat tiedotus-, lii-

kunta-, talous-, virkistys- sekä vapaaehtoistyön toimikunta. Lisäksi yhdistyksellä on taloustoimikunta 

sekä tarpeen mukaan koottavia työryhmiä. Yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöille on talkoovakuutus. 

Kirjanpito ostetaan edelleen tilitoimisto Lehtimäeltä, joka kuuluu Aallon tilitoimistoihin. Tilintarkasta-

jat ovat KPMG tilintarkastusyhteisöstä.  

 

5 Toiminnan ohjaus ja seuranta 

 
Yhdistyksen toimintaa tilastoidaan säännöllisesti osallistujamäärien ja palautteenkeruun kautta. Näitä 

käytetään toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Palautteenkeruuta kehitetään vuosina 2020 ja 

2021. 

Jäsenkysely toteutettiin vuosina 2017 ja 2020.  

Hallitus seuraa edellisten vuosien tapaan talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumista kolmen 

kuukauden välein. 

 

 

 

 

Kuvat 

Musiikkiesitys yhdistyksen 15-vuotisjuhlassa 
Yhdistyksen historiikki ”Jumppaa ja krämppää” 
Hannu Tiusanen luennoi Raision Martinsalissa 
Sormia vahvistavaa jumppaa harjoituspallon avulla 
Puhallustikkaa Sinapin leirikeskuksessa 
Kuntouttavia tietokonepelejä yhdistyksen toimitilassa 
Fingerroosin säätiön KaffeKameli yhdistyksen ajovuorolla Tuomiokirkon edustalla 
Naantalin nivelkerhon askartelemia pääsiäiskortteja 
Kesäkävelyllä Aurajokivarressa  
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6 Toimintakalenteri 2021 

 
TAMMIKUU  
 

Pvm   Tapahtuma 
    jäsenkirje ilmestyy 

11.1. Vertaisryhmä Nivelrikon vertaisryhmä verkossa 
12.1. Nivelkerho Kaarinan Nivelkerho 
12.1. Vertaisryhmä Työikäisten vertaisryhmä 
13.1. Nivelkerho Härkätien Nivelkerho 
13.1. Vertaisryhmä Kevyempään kuntoon yhdessä 
14.1. Nivelkerho Naantalin Nivelkerho 
16.1. Retki Tie taiteilijaksi; Vincent Van Goghin näyttely 
18.1. Vertaisryhmä Maanantain vertaisryhmä: Kaatumisen ehkäisy 
21.1. Vertaisryhmä Niveltreffit 
25.1. Vertaisryhmä Lonkan ja polven nivelrikon vertaisryhmä 
26.1.  Kaarinan Nivelkävely 
27.1. Vertaisryhmä Lukupiiri 
27.1. Vertaisryhmä Kaffeteffit 

 
 
HELMIKUU 
 

Pvm   Tapahtuma 

    Nivelposti 1/2020 ilmestyy 

1.2.  Vertaisryhmä Nilkan ja jalkaterän nivelrikon vertaisryhmä 

2.2. Luento Selän nivelrikko, Heikki Suoyrjö 

4.2.  Vapaaehtoistyön jatkokurssi osa 1. 

8.2.  Vertaisryhmä Käden ja olkapään nivelrikon vertaisryhmä 

9.2. Nivelkerho Kaarinan Nivelkerho 

9.2. Vertaisryhmä Työikäisten vertaisryhmä 

10.2. Nivelkerho Härkätien Nivelkerho 

11.2.  Ensitietoilta 

11.2.  Nivelkerho Naantalin Nivelkerho 

15.2. Vertaisryhmä Maanantain vertaisryhmä: Asentohuimaus 

16.2.  Vapaaehtoistyön jatkokurssi, osa 2. 

17.2.  Vertaisryhmä Lukupiiri 

17.2. Nivelkerho Turun Nivelkerho 

18.2. Vertaisryhmä Niveltreffit 

22.2. Vertaisryhmä Lonkan ja polven nivelrikon vertaisryhmä 

23.2.  Kaarinan Nivelkävely 

24.2. Vertaisryhmä Kaffetreffit 
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MAALISKUU 
 

Pvm   Tapahtuma 

1.3. Vertaisryhmä Nilkan ja jalkaterän nivelrikon vertaisryhmä 

4.3.  Vapaaehtoisten kiitosruokailu 

8.3. Vertaisryhmä Käden ja olkapään nivelrikon vertaisryhmä 

9.3. Nivelkerho Kaarinan Nivelkerho 

9.3. Vertaisryhmä Työikäisten vertaisryhmä 

10.3. Nivelkerho Härkätien Nivelkerho 

11.3. Nivelkerho Naantalin Nivelkerho 

15.3. Vertaisryhmä Nivelrikon vertaisryhmä verkossa 

16.3.  Vertaisilta, oman tarinan kertominen 

17.3. Vertaisryhmä Kevyempään kuntoon yhdessä 

17.3. Nivelkerho Turun Nivelkerho 

18.3. Vertaisryhmä Niveltreffit 

22.3.  Maanantain vertaisryhmä: Nukkumisergonomia 

23.3.  Kaarinan Nivelkävely 

24.3. Vertaisryhmä Lukupiiri 

25.3. Vertaisryhmä Kaffetreffit 

29.3. Vertaisryhmä Lonkan ja polven nivelrikon vertaisryhmä 

  Luento 

 
HUHTIKUU 
 

Pvm   Tapahtuma 

8.4. Nivelkerho Naantalin Nivelkerho 

8.4.  Luento- ja esittelijäkoulutus 

12.4. Vertaisryhmä Nilkan ja jalkaterän nivelrikon vertaisryhmä 

13.4. Vertaisryhmä Työikäisten vertaisryhmä 

13.4. Nivelkerho Kaarinan Nivelkerho 

14.4. Nivelkerho Härkätien Nivelkerho 

14.4. Nivelkerho Turun Nivelkerho 

14.4.  Vertaisryhmä Kevyempään kuntoon yhdessä 

15.4. Vertaisryhmä Niveltreffit 

19.-25.4.  Nivelterveysviikko 

 19.4. Vertaisryhmä  
Maanantain vertaisryhmä: Tutustuminen kunnonkotiin ja apu-

välineisiin 

21.4.  Avoimet ovet 

24.4. 
Nivelterveys-

viikko Lähiretki: Opaskierros Turussa & piknik 

 
Nivelterveys-

viikko 
muu ohjelma: lajikokeilu golf, vanhusten hyväksi tempaus,    

apteekkiesittelyt, Nivelverkko-luento 

26.4. Vertaisryhmä Käden ja olkapään nivelrikon vertaisryhmä 

27.4.  Kaarinen Nivelkävely 

27.4.  Ensitietoilta 

28.4. Vertaisryhmä Lukupiiri 

29.4. Vertaisryhmä Kaffetreffit 
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TOUKOKUU 
 

Pvm   Tapahtuma 

4.5.  Vertaisryhmä  Työikäisten vertaisryhmä 

11.5.  Nivelkerho Kaarinan ja Naantalin Nivelkerhon yhteinen laavuretki 

12.5. Nivelkerho Härkätien Nivelkerho 

19.5. Vertaisryhmä Kevyempään kuntoon yhdessä -ryhmä 

20.5. Vertaisryhmä Niveltreffit 

26.5. Vertaisryhmä Lukupiiri 

  Luento 

 
KESÄKUU 
 

Pvm   Tapahtuma 

17.6. Vertaisryhmä Niveltreffit 

  Lähiretki: Naantalin Kultaranta tai Ruissalo 

    Toimiston lyhennetty aukioloaika 

 
HEINÄKUU 
 

Pvm   Tapahtuma 

15.7. Vertaisryhmä Niveltreffit 

   Tuettu loma 

    Toimisto suljettu 

    Toimiston lyhennetty aukioloaika 

 
ELOKUU 
 

Pvm   Tapahtuma 

19.8. Vertaisryhmä Niveltreffit 

    Nivelposti 2/2020 ilmestyy 

  Lähiretki: opaskierros Turussa 

    Toimiston lyhennetty aukioloaika 
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SYYSKUU 

    
Pvm   Tapahtuma 

6.9. Vertaisryhmä Maanantain Vertaisryhmä 

7.9. Nivelkerho Kaarinen Nivelkerho 

8.9. Nivelkerho Härkätien Nivelkerho 

9.9. Nivelkerho Naantalin Nivelkerho 

13.9. Vertaisryhmä Maanantain vertaisryhmä 

16.9.  Ensitietoilta 

16.9. Vertaisryhmä Niveltreffit 

20.9. Vertaisryhmä Maanantain vertaisryhmä 

21.9.  Kaarinan Nivelkävely 

27.9. Vertaisryhmä Maanantain vertaisryhmä 

    Valikko-messut 

    Luento 

    Lähiretki: Kaskenmäen Nukkemuseo 

  Lauluilta 

  Työikäisten vertaisryhmä 

  Turun Nivelkerho 

  Elämäntapamuutoskurssi alkaa 

  Lukupiiri 

  Kaffetreffit 

  Vapaaehtoisten peruskurssi 

 
 
LOKAKUU 
 

Pvm   Tapahtuma 

4.10. Vertaisryhmä  Maanantain vertaisryhmä 

11.10. Vertaisryhmä Maanantain vertaisryhmä 

12.10. Nivelkerho Kaarinan Nivelkerho 

13.10: Nivelkerho Härkätien Nivelkerho 

14.10. Nivelkerho Naantalin Nivelkerho 

18.10. Vertaisryhmä Maanantain vertaisryhmä 

21.10. Vertaisryhmä Niveltreffit 

25.-28.10  Syysleiri 

25.10.  Vertaisryhmä Maanantain vertaisryhmä 

26.10.  Kaarinan Nivelkävely 

15.10.   Kansainvälinen vertaistuen päivä 

  Retki: Amos Rex & Oodi 

  avoimet ovet (vanhusten viikolla) 

  Lauluilta 

  Turun Nivelkerho 

  Luento 

  Lukupiiri 

  Kaffetreffit 
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MARRASKUU 
 

Pvm   Tapahtuma 

1.11. Vertaisryhmä Maanantain vertaisryhmä 

8.11. Vertaisryhmä Maanantain vertaisryhmä 

9.11. Nivelkerho Kaarinan Nivelkerho 

10.11. Nivelkerho Härkätien Nivelkerho 

11.11. Nivelkerho Naantalin Nivelkerho 

11.11.  Ensitietoilta 

15.11. Vertaisryhmä Maanantain vertaisryhmä 

18.11. Vertaisryhmä Niveltreffit 

22.11. Vertaisryhmä Maanantain vertaisryhmä 

23.11.  Kaarinan Nivelkävely 

29.11. Vertaisryhmä Maanantain vertaisryhmä 

  Retki: Salvador Dali -museo Paraisilla 

    Liikunta-avustajien koulutus 

  Lauluilta 

  Luento 

  Lukupiiri 

  Turun Nivelkerho 

  Kaffetreffit 

 
  
JOULUKUU 
 

Pvm   Tapahtuma 

5.12.   Vapaaehtoisten päivä 

8.12. Nivelkerho Härkätien Nivelkerho 

9.12. Nivelkerho Naantalin Nivelkerho 

14.12. Nivelkerho Kaarinan Nivelkerho 

16.12. Vertaisryhmä Niveltreffit 

  Jouluretki 

  Vapaaehtoisten kiitosruokailu 

  Lukupiiri 

    Toimiston lyhennetty aukioloaika 

    Lauluilta 

  Joulutauko 
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