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1 Toimintakertomus
Turun Seudun Nivelyhdistys ry – Åbonejdens Förening för Ledpatienter rf on vuonna 2005 perustettu itsenäinen kansanterveysjärjestö. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistyksellä oli
2376 jäsentä vuoden 2021 lopussa (vuosi 2020: 2515, 2019: 2665). Jäsenmaksuja kerättiin vuoden aikana yhteensä 50 036,06 euroa ja kannatusmaksuja saatiin 1153,21 euroa (vuonna 2020
yhteensä 55 148 euroa euroa). Koronapandemian jatkuminen näkyi edelleen jäsenmäärän laskuna ja vaikutti erityisesti kevätkauden toiminnan järjestämiseen.
Yhdistys järjestää toimintaa Turussa ja lähikunnissa. Sen alla toimivat Raision, Liedon Härkätien, Kaarinan ja Naantalin Nivelkerhot. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nivelterveyttä:
ehkäistä ja torjua nivelvammoja, edistää nivelrikkoisten hoitoa, itsehoitoa ja kuntoutusta sekä
ylläpitää jäsenten sosiaalista toimintaa ja henkistä vireyttä. Käytännössä yhdistys järjestää vertais-, tiedotus- ja koulutustoimintaa, järjestää nivelystävällistä liikuntaa sekä tarjoaa monenlaista virkistys- ja harrastustoimintaa. Yhdistys neuvottelee ja tekee yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Toiminta perustuu Käypä hoito -suosituksiin.
Yhdistys toimi 132 m² vuokratiloissa Turun keskustan kupeessa osoitteessa Lonttistentie 9 B
15. Toimitilaan yhdistys muutti syksyllä 2017 kasvavan toiminnan tarpeiden myötä. Nykyinen
toimitila kattaa kaksi kokoontumishuonetta, neljä varsinaista ja yhden osa-aikatyöhön soveltuvan työpisteen sekä sosiaalitilat.
Yhdistykselle myönnettiin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn kohdennettu toiminta-avustus eli Ak-avustus vuoden 2017 alussa. Avustuksella turvataan yhdistystoiminnan ja
Nivelverkko-sivuston jatkuvuutta sekä kehitetään erityisesti yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa.
Avustusta myönnettiin 90 000 euroa vuodelle 2021 (haettiin 132 000 euroa).
Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja valvoo yhdistyksen hallitus puheenjohtajan johdolla. Hallituksessa oli kuusi jäsentä ja puheenjohtaja. Hallitus järjesti vuoden aikana 12 kokousta, joista
kaksi pidettiin kokonaan sähköpostikokouksina koronapandemian aikana. Vuoden aikana kokouksiin oli mahdollista osallistua myös etänä käyttämällä alustana Teamsia.
Hallitus ja työntekijät pitivät yhteisen työpäivän toukokuussa. Aiheena oli yhdistyksen strategian päivittäminen.
Yhdistyksellä on kirjallinen toimintaohje, johon on kirjattu yhdistyksen keskeiset hallinnon ja
talouden hoidon sekä toiminnan järjestämisen käytännöt. Sen avulla varmistetaan keskeisten
henkilöiden yhtenevä tieto yhdistyksen toimintaan liittyvistä käytännöistä ja minimoidaan toiminnan riskien mahdollisuus. Hallitus seurasi talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumista säännöllisesti. Uusille hallitusjäsenille järjestettiin perehdytystilaisuus kauden alussa.
Tilastoja ja palautetta käytettiin toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Jäsenrekisterinä
toimi FloMembers-ohjelma, joka mahdollisti myös laskutuksen. Palautetta kerättiin paperilomakkeilla sekä sähköisesti aina ryhmien, kokoontumisten ja tapahtumien jälkeen. Myös suullista palautetta kerättiin ja kirjattiin ylös yhdistyksen toiminnasta.
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Yhdistyksen toimintaa toteuttavat pääosin toimikunnat, joissa toimii sekä hallituksen jäseniä
että muita vapaaehtoistyöntekijöitä. Jokaiselle toimikunnalle on nimetty oma työntekijä. Yhdistyksen toiminnan parissa on noin 100 vapaaehtoistyöntekijää.
Päivittäisestä toiminnasta vastasivat vuoden aikana toiminnanjohtaja ja vapaaehtoistyön koordinaattori sekä palvelukoordinaattori ja viestintäkoordinaattori. Vuoden aikana kaikki työntekijät tekivät osittain lomautettuina osa-aikatyötä. Yhdistys tarjosi vuoden aikana harjoittelupaikan yhdelle työkokeilijalle sekä yhdelle työelämään tutustujalle.
Koronapandemian jatkuessa toiminta oli keväällä osin tauolla ja rajoitukset vaikuttivat osallistujamääriin vuoden aikana. Haasteita toi toiminnan muokkaaminen niin, että se oli rajoituksia
vastaavaa ja kaikille turvallista. Tästä syystä muun muassa osallistumisohjeissa oli tarkennuksia.
Toimintasuunnitelman tietoja vertaillaan toteutuneeseen toimintaan osana toiminnanalakohtaisia kappaleita.

1.1 Yhdistyksen talous – ei julkinen
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1.2 Strategia vuosille 2019-2023
Krykät koura ja faartti pääl!
Strategiset tavoitteet vuosille 2022-2023 päivitettiin syksyllä 2021:
Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoistoiminta on yhdistyksemme perusta. Panostamme vapaaehtoistyön laatuun kouluttamalla ja huomioimalla vapaaehtoisia. Vapaaehtoistyötä ohjaavat yhdessä sovitut pelisäännöt. Vertaistukiryhmät ovat yksi tärkeistä toimintatavoistamme, vaikka vertaistuki toteutuu
myös muissa tilaisuuksissamme.
Yhdistys työnantajana
Yhdistyksemme haluaa olla ajanmukainen ja haluttu työnantaja. Panostamme työhyvinvointiin,
työergonomiaan, ajanmukaisiin työvälineisiin ja -tapoihin sekä lisäkoulutukseen.
Uskomme elinikäiseen oppimiseen osana yksilön ja yhteisön hyvinvointia.
Viestintä
Käytämme sosiaalisen median kanavia monipuolisesti ja tarjoamme koulutusta näiden hyödyntämiseksi. Viestinnässämme on oma persoonallinen ilme, emmekä pelkää pitää hauskaa.
Tavoitteemme on helposti lähestyttävä vuorovaikutuksellinen viestintä ja lisääntyvä näkyvyys.
Nivelrikkoisten uudet sukupolvet, uudet niveloireet
Ymmärrämme että toiminnan jatkuvuus on elinehtomme, etsimme uusia kohde- ja ikäryhmiä
mukaan toimintaan. Meille on tärkeää kuulla jäseniämme ja seurata toimintakenttämme tutkimusta. Huomioimme kohderyhmämme rajoitteet ja tarpeet toiminnan suunnittelussa.
Yhteistyö ja vaikuttaminen
Tiivistämme yhteistyötä tuki- ja liikuntaelimistökentän toimijoiden ja alueemme järjestöjen
kanssa. Seuraamme toimintakenttämme ja -alueemme päätöksentekoa. Yhteiskunnallisessa
muutostilanteessa huolehdimme jäseniemme hyvinvoinnista ja mukautamme toimintaamme
sen mukaisesti.
Vaikuttamistyömme päämäärä on jäseniemme hyvinvointi.

1.2.1 Strategian toteutumisen arviointi
Yhdistyksen hallitus ja työntekijät kokoontuivat arvioimaan strategian toteutumista ja päivittämään strategisia tavoitteita toukokuussa 2021.
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2 Toiminta
Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, jota sairastaa yli miljoona suomalaista. Riski sairastua kasvaa iän myötä, joten väestön vanhentuessa myös nivelrikkoisten määrä kasvaa. Nivelrikkoon viittaavia röntgenologisia muutoksia on todettavissa 65-vuotiaista jo yli puolella. Turussa
yli 65-vuotiaita on noin 41 000. (Lähteet: www.kaypahoito.fi ja www.turku.fi/tilastot/). Sairautta ei voi estää, mutta oireita voidaan vähentää esimerkiksi sopivalla liikunnalla. Siksi panostamme ennaltaehkäisyyn, itsehoitoon ja oireilevien virkistystoimintaan.
Yhdistyksen vuoden 2021 teema oli ”Sinua tarvitaan toimintaan!”. Teemalla haluttiin korostaa
yhdessä toimimisen ja vapaaehtoistyön merkitystä sekä toivottaa uudet tulijat tervetulleiksi
mukaan toimijoiksi. Teemalla muistutettiin myös siitä, että vallitsevan poikkeusajankin aikana
yhdistystoiminta on arvokasta ja sitä voidaan toteuttaa myös etäyhteyksin. Teemaa huomioitiin monipuolisesti toiminnan järjestämisessä sekä tiedottamisessa.
Covid-19 vaikutti edelleen yhdistyksen toimintaan vuoden 2021 aikana. Erityisesti kevätkaudella toimintaa toteutettiin etäyhteyksillä sekä myöhemmin rajoitusten
salliessa pienryhmissä sekä hybridimuotoisesti etäosallistujien ja pienryhmien yhdistelmänä. Toiminnan siirtyessä etäyhteyksillä toteutettavaksi, annettiin ohjelmien
käyttämiseen ohjeistusta. Osa keväälle suunnitelluista
tapahtumista siirrettiin pidettäväksi syksyllä. Syykaudella toimintaa pystyttiin toteuttamaan pääosin suunnitellusti. Toimintaan osallistumista rajattiin kokoontumissuositusten mukaan ja tämä näkyi muun muassa
luentojen osallistujamäärissä. Myös terveysturvallisuudesta käytiin jatkuvaa keskustelua ja käytänteistä viestittiin toimintaan osallistuville sekä vapaaehtoisille.

2.1 Nivelverkko-luennot
Kaikille avoimia ja maksuttomia yleisöluentoja järjestettiin yhteensä kahdeksan Turussa, Liedossa ja Kaarinassa. Neljä luennoista järjestettiin pelkästään verkkoluentoina ilman yleisöä.
Kaksi verkkoluennoista kuvattiin Turussa yhdistyksen tiloissa ja kaksi Espoossa. Kuulijoita luennoilla oli yhteensä 71 (vuonna 2020: 219). Kokoontumissuositukset näkyivät vuoden aikana luentojen osallistujamäärissä, kun osallistujamääriä jouduttiin rajaamaan ja useimmilla luennoilla oli käytössä ennakkoilmoittautuminen. Kaikki luennot tallennettiin ja ne olivat
katsottavissa jälkikäteen Nivelverkko.fi -sivustolla tekstitettyinä.
Luennoilla käsiteltiin muun muassa nivelrikkoa, ravitsemusta, elämäntapamuutosta, tekonivelleikkauksia sekä virheellisiä terveysuskomuksia. Myös yhdistyksen työntekijät, hallituksen jäsenet sekä vapaaehtoistyöntekijät saivat yleisöluennoilta ajankohtaista tietoa nivelterveydestä.
Nivelverkko-luentoja koordinoi tiedotustoimikuntaan kuuluva luentotyöryhmä, joka kokoontui
vuoden aikana kerran. Lisäksi koko tiedotustoimikunta eli luento- ja lehtityöryhmät yhdessä
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kokoontuivat kerran vuoden aikana. Luentojen käytännön asioita toimistossa hoiti viestintäkoordinaattori.
Nivelverkko-luentojen järjestäminen ja taltiointi toteutettiin RAY:n projektirahoituksen turvin
vuosina 2014–2015. Nivelverkko sai jatkoa vuodesta 2017 alkaen STEAn kohdennetun toiminta-avustuksen eli Ak-avustuksen turvin. Ak-avustuksella tuetaan myös yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan kehittämistä sekä muuta toimintaa.
Vierailuja Nivelverkko.fi -sivustolle oli vuoden 2020 aikana noin 8166 (vuonna 2020: 9600). Luentoja katsottiin Nivelverkon kotisivujen ja YouTube -sivuston kautta vuoden aikana yhteensä
noin 30 802 kertaa (2020: 10 690). Luentoja järjestettiin Turussa Lounatuulet Yhteisötalossa ja
Lehmusvalkamassa, Kaarina-talossa ja Liedon valtuustosalissa. Luennoilla kerättiin palautetta,
joka huomioitiin luentoja suunnitellessa.
Kevään 2021 luennot alkoivat maaliskuussa Turussa, kun TtM Riitta Henriksson luennoi aiheesta "Sosiaaliturva apuna arjessa – kuinka löytää perille palveluviidakossa?” Maaliskuussa
taltioimme myös fysiatrian ja työterveyshuollon erikoislääkäri Heikki Suoyrjön luennon aiheesta ”Selän sairaudet, hoito ja kuntoutus.” Heikki Suoyrjön luento pidettiin verkkoluentona.
Huhtikuussa livestriimattiin professori ja tutkija Juhani Knuutin luento aiheesta ”Virheelliset
terveysuskomukset, tutkittu tieto ja nivelrikko”. Luento oli osa nivelterveysviikon ohjelmaa.

Yleisöluennot alkoivat syyskuun lopussa Liedossa, kun ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Matias Hemmilä luennoi Liedon valtuustosalissa aiheena ”Polven tekonivelleikkauksella
eroon polvikivuista?”
Lokakuussa taltioitiin TtM, ravitsemusasiantuntija Heidi Kinnusen livestriimi aiheesta ”Painonhallinnan sudenkuopat.
Marraskuussa TtM, ravitsemusasiantuntija Heidi Kinnusen toinen luento livestriimattiin ja siinä
aiheena oli ”Kohti kestävää elämäntapamuutosta.” Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Yrjö
Mähönen piti Kaarinassa luennon aiheesta ”Asahi ja muu terveysliikunta nivelrikkokivun hoidossa” marraskuun alussa. Vuoden viimeinen luento järjestettiin Turussa Lehmusvalkamassa,
kun geriatrian professori Maria Nuotio luennoi aiheesta ”Geriatrian merkitys lonkkamurtumasta toipumisessa ja kuntoutumisessa.
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Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyks tutkii ja hoitaa -luentoja peruttiin osin vielä vuonna
2021, joten luentoja ei kuvattu yhteistyössä. Nivelverkko-luentojen linkki saatiin Työterveyslaitoksen sivuille, joissa kerrotaan tietoa tuki- ja liikuntaelinterveydestä.
Nivelverkkoon tuotettiin Post it- tarralappuja sekä nivelverkko-postikortteja markkinointimateriaaliksi vuoden aikana. Luentoja mainostettiin paikallislehdissä maksuttomilla mainoksilla sekä
ostetuilla mainoksilla. Mainoksia julkaistiin seuraavissa lehdissä: Turun Sanomat, Turkulainen,
Turun Tienoo, Aamuset-kaupunkimedia, Rannikkoseutu, Kaarina-lehti, Kunnallislehti sekä Auranmaan viikkolehti. Luentoja mainostettiin myös Facebookin maksettuina mainoksina.

2.2 Vertais- ja vapaaehtoistoiminta
Vertaispuhelin toimi vuoden ympäri ja siihen tuli 31 yhteydenottoa (vuonna 2020: 36). Vertaispuhelimeen osallistujat halusivat useimmiten keskustella lonkkien ja polvien ongelmista, mutta
myös sormien ja nilkkojen vaivat nousivat esiin. Välillä keskusteluissa kysyttiin eri niveliin erikoistuneita lääkäreitä sekä asioista, mitä tehtävä ennen leikkaukseen pääsyä.
Korona vaikutti vertaisryhmiin ja ryhmäkokoihin. Kevätkaudella pienryhmätoiminta oli edelleen sallittua, mutta osallistumista suositeltiin etäyhteydellä mahdollisuuksien mukaan. Muutenkin vuoden aikana oli etäyhteydellä mahdollista olla mukana yhdistyksen toimitiloissa tapahtuvissa vertaisryhmissä. Tarpeen mukaan osallistujia neuvottiin yhteyksien ottamisessa
kirjallisten ohjeiden lisäksi. Vertaisryhmien koot vaihtelivat muutamasta hengestä aina 12 henkeen. Vertaisryhmistä saatu palaute oli hyvää.
Maanantain vertaisryhmissä oli vuoden aikana yhteensä 98 käyntiä (vuonna 2020: 93 käyntiä).
Vertaisryhmiä järjestettiin yhdistyksen tiloissa kerran viikossa helmi- ja toukokuussa sekä syysmarraskuussa eri nivelryhmille: käsi- ja olkapää, lonkka ja polvi sekä nilkka ja jalkaterä. Maalishuhtikuussa olleet vertaisryhmät jouduttiin järjestämään etäyhteyksin sulkujen vuoksi. Osa
maanantain vertaisryhmistä oli teemallisia ja silloin mukana oli aina joku alustaja aiheesta. Aiheina oli vuonna 2021 nivelleikkauksesta toipuminen, unettomuus & Coronarian uniklinikka,
Apuvälinekauppaan tutustuminen, tutustuminen Kunnonkotiin, nukkumisergonomia sekä
asentohuimaus.
Naisten Kevyempään kuntoon yhdessä -ryhmä kokoontui 5 kertaa ja osallistujia oli 16 henkilöä.
Ryhmän tavoitteena on pyrkiä elämäntapamuutokseen ja oman hyvinvoinnin lisäämiseen. Tapaamiskerroilla painopiste oli terveellisessä ravinnossa, liikunnassa ja hyvinvoinnin kokonaisuudessa. Ryhmän toiminta perustui vertaistukeen.
Työikäisten ryhmä kokoontui vuoden aikana vain kaksi kertaa ja mukana oli yhteensä viisi kävijää. Ryhmän aiheina oli kasviskeitot sekä fyysinen jaksaminen.
Avoimet Niveltreffit-vertaislounaat olivat tauolla maalis-huhtikuussa. Niveltreffit järjestettiin
yhteensä 11 kertaa ja niihin osallistui yhteensä 79 henkilöä. Yksi kerroista järjestettiin elokuussa Ekvallan uimarannalla.
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Kaffetreffit muotoutuivat vapaamuotoisiksi keskustelutuokioiksi yhdistyksen toimitilassa, jossa
pääsi samalla pelaamaan Skip-bo -korttipeliä. Kokoontumisia oli yhteensä 4 kertaa ja osallistujia yhteensä 9.
Lukupiiri kokoontui 8 kertaa ja osallistujia oli yhteensä 19. Yksi kerroista järjestettiin kokonaan
etänä. Luettavina kirjoina oli muun muassa Utrion ”Vendela”, Rielin ”Pihka”, Vaatturin ”oranssia ja sitten pimeää”, Waltarin ”Appelsiininsiemen” ja Liehun ”Valaanluiset koskettimet”.
Kaikkia vertaisryhmiä ohjasivat koulutetut vapaaehtoistyöntekijät. Vapaaehtoistoiminnan peruskurssia ei järjestetty vuoden aikana, vaan se siirrettiin keväällä 2022 pidettäväksi. Vapaehtoistyön jatkokurssi pidettiin keväällä ja siihen osallistui kolme vapaaehtoista. Jatkokurssilla
teemoina olivat muun muassa pulmatilanteet vapaaehtoistyössä sekä jaksaminen ja se pidettiin kahtena arki-iltana. Lisäkoulutuksina vapaaehtoisille järjestettiin Oma hoitopolku -koulutus
Hanna Metsämäen pitämänä, vertaisena toimiminen ja oman tarinan kertominen Pirkko Karimeri-Èssenin pitämänä, makramee käsityöilta Tanja Rantaperen ohjaamana sekä erilaisuuden
kohtaaminen -keskusteluilta Sirkka Ojasen vetämänä.
Vertaistoiminnasta kertovaa esitettä päivitettiin aikatauluineen ja esite tehtiin keväälle ja syksylle. Lisäksi vapaaehtoistoiminnasta tehtyä postikorttia tilattiin lisää.
Yhdistyksellä on kaksi koulutettua kokemuskouluttajaa, Pirkko Karimeri-Essén ja Minna Tammi.
VSSHP:n Kokemusasiantuntija-koulutuksen käynyt Veikko Markkula oli mukana yhdistyksen vapaaehtoistyössä.
Toukokuun lopussa järjestettiin vapaaehtoisille kiitostapahtuma, jolloin mentiin Rauhaniemeen pelailemaan bingoa, laulamaan yhteislauluja, uimaan sekä nauttimaan yhteisruokailusta.
Mukana oli 30 vapaaehtoista. Joulukuuksi pidettiin vapaaehtoisten kiitosiltama, jossa syötiin
päivällinen, kuultiin Veera Salokankaan ”Moka on lahja” -luento, sekä nähtiin sirkustaiteilija Pekan akrobatiaesitys. Osallistujia joulukuussa oli yhteensä 46.
Kansalaisareenan Suuri kiitos -teemapäivänä yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöitä muistettiin
postittamalla heille kiitoskortti.
Yhdistyksen toiminnan parissa on noin 100 vapaaehtoistyöntekijää, joista noin 80 toimi STEArahoitteisen vertaistoiminnan parissa. Poikkeusolojen vuoksi vuoden aikana tarjottiin edelleen
mahdollisuutta osallistua toimintaan etäyhteydellä ja kokeiltiin erilaisia alustoja yhteydenpitoon.
Vapaaehtoistyön toimikunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa suunnittelemaan ja
kehittämään toimintaa. Toimintaa kehitettiin STEAn avustuksen turvin.
Keväälle suunniteltu ulkoilutustapahtuma muuttui koronarajoitusten myötä postikorttitempaukseksi, jossa 230 postikorttia ja kirjettä toimitettiin Vuokkokotiin ja Kurjenmäkikotiin asukkaiden virkistykseksi. Syksyllä marraskuussa ulkoiltiin yhdessä Vuokkokodin asukkaiden kanssa
ja siihen osallistui yhteensä 8 henkeä.
Yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöitä kokoontui perinteisiin talkoisiin tammikuussa, kun yhdistyksen jäsenkirjeet ja -kortit postitettiin. Ryhmän kokoa rajoitettiin kuuteen henkeen rajoitusten vuoksi.
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Vapaaehtoisille lähetettiin tiedote vuoden aikana kahdeksan kertaa. Siinä kerrottiin eri tapahtumista, poikkeusajan muutoksista tapahtumiin, vapaaehtoistehtävistä sekä myös vapaaehtoisille tarjottavista koulutuksista sekä virkistäytymisilloista.

2.3 Liikuntatoiminta
Yhdistys on järjestänyt liikuntaa nivelrikkoisille vuodesta 2004 lähtien. Säännöllinen liikunta
auttaa painonhallinnassa, lievittää kipua, ylläpitää ja parantaa nivelten liikelaajuutta sekä vahvistaa niveltä ympäröiviä lihaksia. Sopiva liikunta voi tutkitusti vähentää niveloireista kärsivän
kipulääkityksen tarvetta. Yhdistyksen liikuntatoimintaa koordinoi vapaaehtoistyötä tekevä liikuntatoimikunta, jonka vetäjänä toimii liikuntavastaava. Hänen käytössään oli yhdistyksen puhelin ja sähköpostiosoite. Toimikunnassa oli myös fysioterapeutin koulutuksen saaneita henkilöitä, jotka pystyivät antamaan liikkumiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa.
Yhdistyksen liikuntaryhmät ovat avoimia kaikille, mutta jäsenhintainen osallistuminen edellyttää jonkin Turun Seudun Tule-yhdistyksen tai ryhmäkohtaisesti erikseen mainitun yhteistyöyhdistyksen jäsenyyttä. Vuonna 2021 yhdistyksen liikuntaryhmissä oli osallistujia myös Turun
Seudun Selkäyhdistyksestä, Turun Seudun Luustoyhdistyksestä, Turun seudun Reumayhdistyksestä, Turun Parkinson -yhdistyksestä ja Turun Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:stä. Yhdistys
aloitti syksyn aikana liikuntayhteistyön myös Lounais-Suomen Neuroyhdistyksen kanssa, jonka
jäsenille tarjottiin mahdollisuutta osallistua jäsenhintaan Tasapaino ja kehonhallinta -ryhmään
sekä tiistain klo 18.00 allasjumpparyhmään Verkahovissa. Vuonna 2019 aloitettu yhteistyö Lehmusvalkaman kanssa jatkui; heidän kävijöillään oli mahdollisuus osallistua heidän tiloissaan järjestettäviin liikuntaryhmiin jäsenhintaan. Lisäksi Naantalin Reumayhdistyksen jäsenille tarjottiin edelleen mahdollisuus osallistuja Naantalin Niveljooga-ryhmään jäsenhintaan.
Liikuntaohjelmasta tiedotettiin Nivelposti-jäsenlehden lisäksi yhdistyksen kotisivuilla, somekanavissa sekä sanomalehdissä ja tapahtumakalentereissa.
Edelleen jatkuvasta koronaepidemiasta johtuvat rajoitukset vaikuttivat vuoden aikana monin eri tavoin yhdistyksen
järjestämään liikuntatoimintaan. Kevätkaudella aikuisten
ryhmäliikunta sisätiloissa oli kielletty kokonaan ja huhtikuussa yhdistyksen hallitus linjasi, että sisätiloissa järjestettävät ryhmät käynnistettäisiin joka tapauksessa vasta syksyllä. Ryhmäliikunta ulkotiloissakin vapautui rajoituksista
asteittain vasta huhtikuun lopulla ja sitä järjestettiin toukokuussa henkilömäärärajoitusten mukaisissa pienryhmissä.
Kevään aikana jäsenistölle tarjottiin myös erilaisia liikuntamahdollisuuksia etäyhteyksin sekä yhdistyksen itse järjestämänä että tiedottamalla muiden toteuttamista verkkosisällöistä. Verkahovin kesäaltaita kesä-elokuussa ei edelleenkään järjestetty. Syyskaudella
liikuntaryhmät saatiin toteutettua suunnitellusti. Ryhmien terveysturvalliseen järjestämiseen
kiinnitettiin erityistä huomiota ja niihin osallistujia ohjeistettiin aktiivisesti siihen liittyvistä käytännöistä.
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Verkahovin allasjumppa- ja Impivaaran kuntosaliryhmien 24 liikunta-avustajalle järjestettiin
elokuussa pienryhmätapaamiset, joissa jaettiin syyskauden osallistujalistat ja käytiin läpi liikunta-avustajien tehtäviä, terveysturvallisuuteen liittyviä käytänteitä sekä muita ajankohtaisia
asioita. Lisäksi liikunta-avustajat kutsuttiin mukaan joulukuussa järjestettyyn, kaikkien yhdistyksen vapaaehtoisten kiitostapahtumaan.

2.3.1 Etä- ja ulkoliikuntaa keväällä
Kevään liikuntakauden aloituksen viivästyessä koronarajoitusten vuoksi alettiin yhdistyksessä
ideoida erilaisia mahdollisuuksia järjestää jäsenistölle etäliikuntaa. Verkkoon oli epidemian aikana tullut saataville yhä enenevässä määrin erilaisia maksuttomia liikuntavideoita, joten liikuntatoimikunnassa pohdittiin, ettei yhdistyksen kannattaisi juurikaan käyttää varoja oman
etäliikunnan ohjaamiseen ja kuvaamiseen. Osallistujat eivät todennäköisesti olisi myöskään halukkaita maksamaan etäliikunnasta, kun maksuttomia sisältöjä oli saatavilla runsain mitoin. Liikuntatoimikunnassa kuitenkin todettiin, että varsinkin niveloireiselle sopivien sisältöjen löytäminen kaiken verkossa olevan joukosta saattoi olla hankalaa, erityisesti kun jäsenistön
joukossa on paljon myös tietotekniikan käyttöön vähemmän harjaantuneita. Tältä pohjalta liikuntatoimikunnan vapaaehtoiset kävivät läpi ja poimivat verkosta juuri nivelrikkoisille sopivia
harjoitusvideoita, jotka koottiin yksinkertaiseksi linkkilistaksi ja lähetettiin sähköpostitse jäsenistölle.
Myös yhdistyksen keväällä 2020 kuvaamille Lavis- ja Vire-Lavis -videoille saatiin lisenssinhaltijalta lupa julkaista ne uudelleen jäsenistön katseltavaksi kesäkuun loppuun saakka. Lisäksi yhdistys kuvasi maaliskuussa yhteistyössä Tule-tietokeskuksen kanssa Asahi-harjoitusvideon. Videolla harjoituksen ohjasi yhdistyksen Asahi-ryhmän ohjaaja, minkä toivottiin herättävän
kiinnostusta myös Asahi-ryhmään osallistumiseen sen käynnistyessä. Video julkaistiin sekä
Tule-tietokeskuksen että yhdistyksen omilla verkkosivuilla. Etäliikuntaa järjestettiin keväällä
yhteistyössä myös kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Heillä harjoittelussa ollut liikuntaneuvojaopiskelija ohjasi Facebook-livessä neljä nivelystävällistä kotijumppaa huhtikuussa. Tallenteet olivat katsottavissa yhdistyksen Facebook-sivulla elokuun loppuun saakka. Live-lähetyksiä
seurasi yhteensä 48 katsojaa ja tallenteita katsottiin jälkikäteen useita kymmeniä kertoja.
Kevään mittaan etäliikunnan lisäksi ideoitiin erilaisia tapoja kannustaa ihmisiä ulkoilemaan niin
itsenäisesti tai kaverin kanssa. Yhdistys oli mukana Turun vanhusneuvoston ja Turun kaupungin
liikuntapalveluiden yhteistyössä järjestämässä Ikäihmiset liikkeelle -kävelykampanjassa helmimaaliskuussa. Kampanjan ajatuksena oli, että osallistujat keräävät kampanja-aikana kävelykertoja joko yksin tai kaverin kanssa ja kerrat ilmoitetaan yhdistyksen toimistolle. Yhdistys toimitti
osallistumiskerrat eteenpäin kampanjan järjestäjille ja halutessaan osallistujat saivat jättää yhteystietonsa, jolloin he olivat mukana palkintojen arvonnassa. Lisäksi käynnistettiin yhdistyksen oma Kävelykaveri-toiminta, jonka ajatuksena oli saattaa yhteen samalta alueelta kävelyseuraa kaipaavat. Halukkaat saivat ilmoittautua mukaan toimistolle, missä muodostettiin
osallistujista pareja alueen sekä kävelyiden pituuden ja tahdin reippauden mukaan. Muodostuneille pareille välitettiin heidän suostumuksellaan toistensa yhteystiedot, jonka jälkeen he saivat sopia yhteisiä kävelyitä itselleen sopivasti. Vuoden aikana toimintaan ilmoittautui mukaan
19 henkilöä, joista saatiin muodostettua 16 kävelykaveriparia.
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Aikuisten ulkoryhmäliikuntaa sai keväällä järjestää huhtikuun loppupuolelta alkaen rajatuin
osallistujamäärin. Nivelterveysviikolle suunniteltu Golf-lajikokeilu Naantalin Aurinkogolfissa
saatiin toteutettua kahdessa pienryhmissä ja siihen osallistui yhteensä yhdeksän henkilöä. Lajikokeilu järjestettiin yhteistyössä Suomen HCP Golf ry:n kanssa. Toukokuussa järjestettiin pienryhmissä maksuton ulkojumppa liikuntatoimikunnan vapaaehtoisen vetämänä Tammispaltan
puiston kentällä Turussa, kaksi maksutonta, vapaaehtoisen ohjaamaa ulkokuntosaliharjoitusta
Ruissalon uudella ulkokuntosalilla sekä kevätkävelyt Aurajokirannassa. Kevätkävelijät jaettiin
kahteen ryhmään, reippaampiin sekä rauhallisempaa tahtia käveleviin. Jumppaan osallistui viisi
henkilöä, ulkokuntosaleille molemmilla kerroilla kuusi ja kävelylle seitsemän osallistujaa. Ulkojumppaa oli suunnitteilla vielä toinen kerta aivan kesäkuun alkuun, mutta siihen ei tullut enää
ilmoittautumisia, joten se peruttiin. Kesäkuun sähköisen jäsenkirjeen yhteydessä tiedusteltiin
halukkuutta ulkokuntosaliharjoitteluun elokuussa, mutta se ei myöskään herättänyt kiinnostusta.
Kaarinan nivelkävelyitä järjestettiin keväällä kaksi kertaa ja syksyllä kolme kertaa. Osallistujia
kerroilla oli vain muutamia.

2.3.2 Sisällä järjestettävät liikuntaryhmät käynnistyivät syksyllä
Syksyllä yhdistyksen kaikki liikuntaryhmät pääsivät aloittamaan. Liikuntamuodoista vesijumppa
oli edelleen suosituin ja keräsi 3297 käyntiä (vuonna 2020: 3132). Allasjumpparyhmiä järjestettiin syyskaudella viikoittain yhteensä 23 (Turussa 21 ja Raisiossa 2). Turussa Verkahovin allasjumppien järjestäminen koki muutoksen syyskaudella, kun Coronaria ilmoitti lokakuussa lopettavansa Verkahovin toimipisteessään fysioterapiapalvelut marraskuun alkupuolella.
Sopimukseen allasjumppien ohjaamisen jatkumisesta kuitenkin onneksi päästiin niin loppusyksyn kuin seuraavan keväänkin osalta. Jumppien ohjaaminen toteutui marraskuusta alkaen Coronarian kokoaman, itsenäisten ammatinharjoittajien ohjaajaringin kautta. Turun allasryhmiä
ohjasivat edelleen koulutetut ammattilaiset, joista suurin osa oli fysioterapeutteja. Jokaisessa
ryhmässä oli lisäksi vapaaehtoinen allasavustaja. Kaksi ryhmistä oli integroituja ryhmiä, joissa
oli mukana kehitysvammaisia osallistujia. Toisessa näistä ryhmistä oli mukana myös yleisavustaja Avustajakeskuksen kautta ja toisessa henkilökohtainen avustaja.
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Kuntosaliryhmiä yhdistyksellä oli syksyllä neljä Impivaaran uimahallissa, yksi Ruusukorttelissa
sekä yksi Lehmusvalkamassa. Impivaarassa ja Lehmusvalkama ryhmissä käyneet saivat halutessaan käyttöönsä kuntosalikortit oman edistymisensä seuraamiseen. Käyntejä oli yhteensä 690
(vuonna 2020: 1182). Yhdistyksellä oli myös edelleen Turun Seudun Reumayhdistyksen kanssa
yhteinen vuoro omaishoidon tukikeskus Visiitin esteettömällä kuntosalilla Kaarinassa. Neuvontaa harjoitteluun antoi ryhmissä vieraillut yhdistyksen vapaaehtoinen fysioterapeutti ja lisäksi
ohjausyhteistyötä tehtiin TULE-tietokeskuksen kanssa.
Ruusukorttelissa järjestettiin syyskaudella Lavis-, Asahi-, Fasciamethod- ja Fysiopilates- -ryhmät. Tasapaino ja kehonhallinta -ryhmää ei järjestetty, sillä järjestämiseen vaadittava ilmoittautuneiden minimäärä ei tullut täyteen. Ryhmän konseptia ideoitiin syksyn aikana kevätkaudelle uudelleen liikuntatoimikunnan ja ryhmän ohjaajan voimin, jotta se alkaisi herättää
enemmän kiinnostusta. Ruusukorttelissa järjestettyjen ryhmien haasteena olivat liikuntatilojen
yhdistykselle myönnettyjen vakiovuorojen ajankohdat ja ryhmien aikatauluja sopeutettiin niihin. Esimerkiksi keskiviikon iltavuoro jaettiin työikäisten suosiossa perinteisesti olleet FasciaMethod- ja Fysiopilates-ryhmien kesken, jolloin syyskauden pituus hieman lyheni, mutta
ryhmät pystyttiin kuitenkin järjestämään myös työikäisille sopivaan ajankohtaan. Syyskauden
loppupuolella Ruusukorttelin liikuntasali otettiin lyhyellä varoitusajalla rokotuskäyttöön ja
edelleen käynnissä olleiden Lavis-, Asahi- ja Fysiopilates-ryhmien järjestämiseen jouduttiin tekemään edelleen muutoksia. Lavis- ja Fysiopilates-ryhmien tilavaraus saatiin siirrettyä Ruusukorttelin juhlasaliin ja Asahi järjestettiin kaksi viimeistä kertaa yhdessä Ruusukorttelin kerhotiloista. Juhlasaliin pääsyssä oli kuitenkin välillä ongelmia, sillä muutamaan otteeseen
Fysiopilates-ryhmän aikaan ovet olivat lukittuina, eikä paikalla ollut enää henkilökuntaa niitä
avaamaan. Myös Asahi-ryhmäläisiltä tuli palautetta, että kerhotila oli ryhmän tarpeisiin ahdas.
Joogaryhmistä Niveljooga ja Äijäjooga jatkoivat Lehmusvalkamassa. Naantalissa ei syksyllä järjestetty Niveljooga-ryhmää vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Syyskuussa järjestettiin kevään suuren kiinnostuksen innoittamana toinen Golf-lajikokeilu yhteistyössä Suomen HCP Golf ry:n kanssa, tällä kertaa Harjattula Golfissa Turun Kakskerrassa.
Suunnitelmissa oli taas järjestää kaksi pienryhmää, joista toinen ajoitettiin klo 17 niin, että
myös työssäkäyvät voisivat halutessaan osallistua. Myöhäisempään ryhmään ei kuitenkaan ollut osallistujia, joten lajikokeilu toteutui yhdellä kuuden osallistujan ryhmällä.
Syys-lokakuussa järjestettiin myös Kävely kuntoon -ryhmä yhteistyössä Tule-tietokeskuksen
kanssa. Pienryhmä kokoontui kolme kertaa yhdistyksen tiloissa ja kerran Tule-tietokeskuksella.
Ryhmässä käsiteltiin kävelyn perusteita ja terveysetuja teoriatietoon pohjautuen sekä tehtiin
käytännön harjoitteita. Yhteistyössä Tule-tietokeskuksen kanssa järjestettiin Ruusukorttelissa
lisäksi jäsenistöltä nousseesta toiveesta opastus painohulavanteella harjoitteluun sekä kahden
kerran Kaatumisen ehkäisy-lyhytkurssi.

2.4 Harraste- ja virkistystoiminta
Yhtenä yhdistyksen tavoitteena on lisätä jäsentensä sosiaalista toimintaa ja ylläpitää henkistä
vireyttä. Myös yhdistyksen strategiaan kirjatuissa arvoissa mainitaan yhteisöllisyys ja inhimillisyys: toiminta on ihmisläheistä ja jäsenlähtöistä. Osallisuutta edistetään ja asioita tehdään yh12

dessä. Nämä periaatteet ohjaavat erityisesti yhdistyksen harraste- ja virkistystoiminnan suunnittelua ja toteutusta. Virkistystoimintaa organisoi virkistystoimikunta yhdessä palvelukoordinaattorin kanssa. Toimikunnassa oli vuonna 2021 neljä vapaaehtoisjäsentä ja se kokoontui 5
kertaa.
Vuodelle 2021 oli suunniteltu 11 yhdistyksen omaa retkeä, joista toteutui seitsemän. Yksi retkistä – Esteetön sieniretki Kurjenrahkan kansallispuistoon syyskuussa - jouduttiin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi, muiden peruuntuminen johtui voimassa olevista koronarajoituksista. Myös Tule-yhdistysten yhteistyöretki
Rauman teatteriin maaliskuussa jouduttiin peruuttamaan niiden vuoksi. Retkissä painottuivat edelleen lähija ulkoilmakohteet. Osin hyödynnettiin jo vuodelle
2020 tehtyjä ja koronan vuoksi peruuntuneita retkisuunnitelmia. Retkille osallistui yhteensä 114 henkilöä
(vuonna 2020: 103). Kaiken kaikkiaan virkistystoimintaan osallistuttiin noin 133 kertaa (vuonna 2020: 334).
Mikään retki ei erityisesti erottunut muista suurella
osallistujamäärällään, vaan enimmilläänkin retkillä oli
vain hieman yli parikymmentä osallistujaa. Yllätysretkelle Forssaan osallistui 24 henkilöä, saman verran retkeläisiä oli mukana Koskettavia Kohtaloita -kierroksella
Turun hautausmaalla.
Koronarajoitusten vuoksi peruuntuivat retki Helsinkiin Van Goghin näyttelyyn tammikuussa,
Uskomaton Turun Nainen -kävelyopastus huhtikuussa sekä retki Amos Rexiin ja Oodiin syksyllä.
Toukokuussa toteutettiin keväältä 2020 peruuntunut retki Liedon Vanhalinnaan sekä Liedon
Kukka ja Puutarhaan. Kesäkuussa tutustuttiin vapaaehtoisen oppaan johdolla Ruissalon huviloihin Pikku Pukin Promenadin varrella ja kahviteltiin Villa Promenadessa. Ulkoilmaopastuksilla
jatkettiin elokuussa, kun tehtiin Koskettavia kohtaloita -teemainen kävelykierros Turun Hautausmaalla. Lokakuussa koronarajoitusten vihdoin hellittäessä tehtiin Yllätysretki Forssaan sekä
teatteriretki Turun Kaupunginteatteriin ”Tämä on ryöstö” näytelmään. Marraskuussa oli vuorossa lähiseuturetki Paraisille Salvador Dalí -museoon ja joulukuussa toteutettiin perinteinen
jouluretki, tällä kertaa Menneen Ajan Joulumarkkinoille Lohjalle.
Vuonna 2021 Yhteislaulut Happy Housessa olivat tauolla koronarajoitusten vuoksi.
Lokakuussa järjestettiin uutena erityisesti työikäisille suunnattu Hyvinvoinnin iltapäivä Lähde Hyvinvointikeskuksen tiloissa Turussa. Lauantaina järjestetyn tapahtuman ohjelmassa oli
hyvinvointiaiheisia luentoja, syvävenyttelyä ja
Asahi-harjoitus.
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Yhdistyksen Syysleiri ”Rakkaus Voimana” järjestettiin
25.-28.10. Turun Kakskerrassa seurakunnan leirikeskus
Sinapissa. Leiri toteutettiin yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaistyön kanssa. Ilmoittautumiset tehtiin suoraan seurakunnan Lyyti-järjestelmään joko sähköisesti tai soittamalla toimistolle. Leiri
saavutti suuren suosion: ilmoittautumisen auettua leiripaikat varattiin loppuun kahden tunnin aikana. Leirillä
oli mukana 23 leiriläistä koko leirin ajan sekä neljä päiväkävijää tiistaina. Nivelyhdistyksestä leiriä järjestämässä oli mukana kolme vapaaehtoista sekä yksi työntekijä ja työkokeilija. Vapaaehtoiset vastasivat leirin
ohjelman suunnittelusta yhdessä seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa.

Yhdistys teki yhteistyötä Hyvinvointilomat ry:n kanssa, joka järjesti tuetun loman Rymättylän
Tammilehtoon heinä-elokuun vaihteessa. Rymättylän lomalle osallistui 30 henkilöä. Yhdistyksen vapaaehtoinen yhdessä vapaaehtoistyön koordinaattorin kanssa vieraili leirillä kertomassa
yhdistyksen toiminnasta.

2.5 Tiedotustoiminta
Yhdistys jatkoi viestinnän ja tiedotuksen kehittämistä sekä perinteisen että sähköisen viestinnän osalta. Yhdistys käytti aktiivisesti sosiaalisen median tiedotuskanavia.
Sähköisinä tiedotusvälineinä toimivat kuukausittain ilmestyvä sähköpostitiedote, yhdistyksen
verkkosivusto (www.nivelposti.fi), Facebook-sivut (www.facebook.com/turunseudunnivelyhdistys/ ja https://www.facebook.com/Nivelverkko.fi/) sekä Nivelverkko-luentojen sivusto
(www.nivelverkko.fi). Yhdistys hallinnoi myös Twitter-tiliä (@nivelturku) sekä Instagram-kuvapalvelutiliä (@nivelturku). Yhdistyksen sivut löytyivät myös LinkedInistä. Sosiaalisen median
viestintää seurattiin ja kokeiltiin myös maksullista markkinointia.
Sähköinen kuukausikirje ilmestyi neljätoista kertaa, sillä keväällä muuttuvien koronarajoitusten
vaikutuksista toimintaan tiedotettiin kahden viikon välein. Liikuntatoiminnasta lähetettiin neljä
ylimääräistä tiedotetta ja yhdistyksen toiminnasta myös neljä ylimääräistä jäsentiedotetta. Nykyisellään uutiskirje tavoittaa noin 1550 henkilöä. Myös muiden kuin jäsenien on mahdollista
tilata uutiskirje. Viestintä verkkosivustolla ja Facebookissa oli aktiivista. Facebook-sivuilla on
noin 1085 seuraajaa, Instagramissa noin 285 seuraajaa ja Twitterissä noin 55 seuraajaa. Nivelverkon Facebook-sivua seuraa noin 95 henkilöä.
Sähköisten kanavien lisäksi yhdistys tiedotti toiminnastaan Turun ja lähikuntien paikallislehtien
yhdistyspalstoilla, maksullisilla lehti-ilmoituksilla, Nivelposti-lehdessä, postitettavissa jäsenkirjeissä, ilmoitustauluilla, terveysasemilla sekä erilaisissa tapahtumissa. Jäsenille postitettiin tam14

mikuussa jäsenkirje. Käytössä olleet esitteet olivat yhdistyksen yleisesite sekä vapaaehtoistoiminnan esite ja Nivelverkko-postikortti. Lisäksi tulostettiin itse esitteet liikunta- ja vertaistoiminnasta, niveltreffeistä, nivelkerhojen toiminnasta ja Nivelverkko-luennoista.
Nivelposti-jäsenlehti ilmestyi kaksi kertaa. Yhteensä lehtien painosmäärä oli 7000 kpl. Lisäksi
Nivelposti oli luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla sähköisesti. Nivelposti-lehdet 1/2021 ja
2/2021 sisälsivät ajankohtaista tietoa nivelasioista ja yhdistyksen toiminnasta sekä asiantuntijoiden artikkeleita. Lehti postitettiin jäsenille ja sitä jaettiin Turun seudun sairaaloihin, yksityisille ja julkisille terveysasemille, apteekkeihin, palvelutaloihin ja muille yhdistyksen yhteistyötahoille. Kummastakin lehdestä tehtiin sähköinen lukijakysely, jonka tuloksia hyödynnettiin
seuraavan lehden toimitustyössä.
Yhdistyksen vapaaehtoinen kävi pyydettäessä pitämässä useille alueen yhteisöille neuvontaa ja
tiedotusta nivelrikon itsehoidosta, Nivelverkosta ja yhdistyksen toiminnasta. Yhteensä näitä
tilaisuuksia oli 3 ja niillä tavoitettiin 82 kuulijaa. Kuulijoina oli muun muassa eläkeläis- ja muita
yhdistyksiä sekä työyhteisöjä. Osa sovituista esittelyistä peruuntui koronarajoitusten vuoksi.
Normaalitilanteessa yhdistys osallistuu vuoden aikana useisiin eri yleisötapahtumiin, seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin. Korona-aikana suurin osa tällaisista tapahtumista peruuntui ja
vain osa järjesti korvaavaa toimintaa sähköisesti. Yhdistys osallistui Turun Seudun Valikkoryhmän ja Auralan järjestämiin virtuaalimessuihin.
Yhdistyksen jäsenillä oli mahdollisuus lainata iPad kuukaudeksi parin tunnin perehdytyksen jälkeen. IPadeja lainattiin kolme kertaa vuoden aikana.
Vuoden aikana yhdistyksen toimittamia tekstejä julkaistiin mediassa. Keväällä toiminnanjohtaja kirjoitti yhdessä vapaaehtoistyöntekijä Paula Juvosen mielipidekirjoituksen senioriliikunnan loppumisen vaikutuksista. Jutun pohjalta Rannikkoseutu toimitti artikkelin yhdistyksen toiminnasta 19.3. ja mielipidekirjoitus julkaistiin Turun Sanomissa 27.3. ja Turun Tienoossa 1.4. ja
Aamusetissa 7.4. ja sen verkkolehdessä 10.4. Mielipide sai myös kannattavan jatkokirjoituksen
TS mielipiteet-palstalla 11.4.
Muistojen Turku -kulttuurikuntoilureitistä tehtiin esite, jota jaettiin laajasti hankkeesta tiedottamiseen sekä muistojen kertojien löytämiseksi. Turun kaupungin kirjastoon saatiin myös powerpoint esille hankkeesta. Hankkeesta on kerrottu muun muassa Nivelposti-lehdessä, Turun
kaupungin julkaisemassa verkkoartikkelissa ja Åbo Underrättelser -sanomalehdessä. Lisäksi tietoa jaettiin eri paikallisyhdistyksiin esittein sekä tekemällä vierailuja.

2.6 Nivelkerhot
Raisiossa toimii Raision Nivelkerho, Liedossa Härkätien Nivelkerho, Kaarinassa Kaarinan Nivelkerho ja Naantalissa Naantalin Nivelkerho. Varsinaisen toimintansa ohella kerhot ovat tärkeitä
vertaistuen toteutumisen kannalta. Kerhot avustavat alueensa luentoihin ja esittelytilaisuuksiin
liittyvissä järjestelyissä. Ne raportoivat toiminnastaan yhdistykselle ja keräävät palautetta ja
kehitysehdotuksia osallistujilta.
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2.6.1 Raision Nivelkerho
Raision Nivelkerho oli tauolla kevätkauden, sillä kävelijöille ei löydetty vetäjää. Syksyllä aloitettiin kuukausittaiset tapaamiset Raision seurakunnan tiloissa. Aiheina oli ”Nivelet kuntoon -elämää ennen ja jälkeen tekonivelten” -kirjan esittely kirjailija Tuula Vainikaisen pitämänä, sauvakävely opastusta ft Jenna Walldénin ohjaamana, tuolijumppaa Paula Juvosen vetämänä ja
Sippe musiikkiteemainen tapaaminen Marjatta Laakson pitämänä. Osallistumiskertoja oli kaikkiaan neljä ja osallistujia niissä 26.

2.6.2 Härkätien Nivelkerho
Toiminta Liedossa on alkanut vuonna 2008. Tapaamisia oli keväällä yksi ja syksyllä neljä. Niihin
osallistui yhteensä 79 henkilöä. Ohjelma oli monipuolista. Tapaamiset järjestettiin palvelukeskus Ruskassa.
Helmikuussa pelattiin ystävänpäivä bingoa, jonka jälkeen sulut estivät kokoontumiset loppukeväästä. Syyskuussa ohjelmassa oli Aiheena ”Nivelet kuntoon. Elämää ennen ja jälkeen tekonivelten” ja ”Mummu kirja. Mistä on isoäidit tehty?” -kirjojen esittely, esittelijänä toimi tietokirjailija Tuula Vainikainen. Lokakuussa pidettiin makrameeaskartelua ja marraskuussa
Vegaaniliiton vapaaehtoiset kävivät kertomassa vegaaniruoasta. Joulukuussa oli perinteiset
joulujuhlat yhdessä Ruskan asukkaiden kanssa.

2.6.3 Kaarinan Nivelkerho
Kaarinan Nivelkerho kokoontui Kansalaistoiminnan keskus Puntarissa. Kokoontumisia oli kerran
kuussa keväällä tammi–helmikuussa ja syksyllä syys–joulukuussa. Sen lisäksi järjestettiin
Kaarinan Nivelkävelyitä kevät- ja syyskaudella yhteensä viisi kertaa. Kävelyt lähtivät aina
Kansalaistoiminnan keskus Puntarin edestä. Vuoden aikana nivelkerhoon ja kävelyihin osallistui
yhteensä 87 henkilöä.
Tammikuussa ohjelmassa oli aiheena nivelterveys ja liikunta ja helmikuussa aivojumppaa.
Loppukevään kokoontumiset peruutettiin rajoitusten tiukentuessa.
Syyskuussa kausi käynnistyi kirjaillalla, kun aiheena oli ”Nivelet kuntoon. Elämää ennen ja jälkeen tekonivelten” -kirjan esittely, esittelijänä tietokirjailija Tuula Vainikainen. Lokakuussa
Heikki Vuorila veti niveljoogaa, jonka pystyi tekemään joko seisten tai istuen. Marraskuussa aiheena olivat niska- ja hartiaseudun vaivat Jenna Walldénin pitämänä ja joulukuussa perinteinen joulupuuro kera Sippe-joulumuisteloin.

2.6.4 Naantalin Nivelkerho
Naantalin Nivelkerho kokoontui keväällä helmikuussa kerran ja syksyllä kaksi kertaa, syys- ja
marraskuussa. Osallistujia kerroilla oli yhteensä 14. Tapaamiset järjestettiin keväällä
SunTownin tiloissa ja syksyllä Naantalin seurakuntakeskuksessa.
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Helmikuussa aiheena oli kuminauhajumppa, jota oli pitämässä Jenna Walldén. Syyskuussa
vuorossa oli kirjailta, kun aiheena oli ”Nivelet kuntoon. Elämää ennen ja jälkeen tekonivelten” kirjan esittely, esittelijänä tietokirjailija Tuula Vainikainen. Marraskuussa askarreltiin makrameekoruja. Lokakuun ja joulukuun illat peruuntuivat vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

2.7 Nivelterveysviikko
Teemaviikon nimi ”Nivelviikko” muutettiin vuonna 2021 Nivelterveysviikoksi ja se toteutettiin
19.-25.4.2021 yhteistyössä Suomen Nivelyhdistyksen kanssa. Nivelterveysviikon tapahtumista
osa peruuntui ja osa pidettiin etäyhteyksillä, sillä alueelliset kokoontumisrajoitukset olivat vielä
voimassa.
Nivelterveysviikon pääohjelmana oli Juhani Knuutin luento virheellisistä terveysuskomuksista.
Se pidettiin livestriiminä. Luennon yhteydessä Juhani Knuuti palkittiin Vuoden Nivelteko -palkinnolla työstään tutkitun tiedon puolestapuhujana.
Nivelterveysviikolle suunnitellut yhdistysesittely apteekeissa peruttiin. Vertaisryhmässä ollut
tutustuminen Kunnonkotiin toteutettiin etäyhteydellä. Kunnonkodin etäesittelyssä sai lisä tietoa arkea helpottavista apuvälineistä. Viikolle suunniteltu avoimien ovien päivä siirrettiin pidettäväksi syksyllä. Koska perinteistä
ulkoilutustempaus Vuokkokodin
asukkaiden kanssa ei voitu toteuttaa,
järjestettiin Kirje vanhukselle -tempaus. Siinä sai toimittaa kirjeen tai
kortin asumispalveluyksiköiden asukkaille. Kaikkiaan toimitettavia kirjeitä
ja kortteja kertyi 230. Viikon päätti
Naantalin Aurinko Golfissa toteutettu lajikokeilu, jossa pääsi tutustumaan golfiin. Lauantain opastettu kävelykierros peruttiin
osallistujamäärärajoitusten vuoksi.

2.8 Muu toiminta
Uusille jäsenille ja jäsenyydestä kiinnostuneille järjestettiin syksyllä kaksi Facebook-live tilaisuutta. Livelähetyksiä seurasi yhteensä noin 10 henkilöä ja tallenteita on katsottu jälkikäteen
hieman yli 20 kertaa.
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Tekonivelleikkaukseen meneville ja sitä harkitseville järjestettiin kolme suomenkielistä Ensitietoiltaa. Ensitietoiltoja oli tarkoitus pitää kaksi ruotsiksi, mutta ne valitettavasti peruuntuivat vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Illat olivat kaikille avoimia ja maksuttomia ja niihin osallistui
yhteensä 15 henkilöä (vuonna 2020: 22). Ensitietoiltojen kouluttajana toimi fysioterapeutti.
Avoimien ovien päivä järjestettiin lokakuussa ja päivän aikana yhdistyksen tiloissa vieraili yhteensä 16 henkeä. Esittelypisteitä olivat pitämässä Auria Biopankki ja Terveystekniikan TENS
kivunlievityslaitteineen. Etäyhteydellä olisi ollut mahdollista kuulla myös Lymed-kompressiotuotteiden esittelyä. Kävijöille järjestettiin kahvitarjoilu ja yhdistyksen työntekijät olivat paikalla kertomassa yhdistyksen toiminnasta.
Maaliskuussa 2021 haettiin Turun testamenttirahastosta rahoitusta Muistojen Turku -kulttuurikuntoilureitille. Sen ideana oli tehdä esteetön kulttuurikuntoilureitti, jossa olisi lyhyt ja pitkä
reitti ilman kuljettavissa ilman portaita. Lyhyempi reiteistä oli tarkoitus kulkea tasaisella
maalla. Reitti kulkee useiden penkkien ohi, jolloin matkan aikana voi tarpeen mukaan levähtää.
Reittiin kerätyt tarinat ovat turkulaisten itsensä muistelemia Turun tapahtumia ja elämää menneiltä vuosikymmeniltä. Valmiista reitistä tehdään kartta ja tarinat äänitetään myös Citynomadi -palveluun. Kartta ja tarinat valmistuvat suomeksi ja ruotsiksi. Kulttuurikuntoilureittiä on
rakennettu yhdessä Turun kaupungin ja Folkhälsanin kanssa. Reitti tulee valmistumaan vuonna
2022.

3 Yhteistyö ja hankkeet
Neljä ja puoli vuotta hankkeena toiminut Turun TULE-tietokeskus jatkui vuoden 2017 alusta alkaen STEAn kohdennetulla toiminta-avustuksella. TULE-tietokeskusta hallinnoi Turun Seudun
Selkäyhdistys. Muut yhteistyökumppanit ovat Turun Seudun Nivelyhdistys, Turun Seudun Luustoyhdistys ja Turun seudun Reumayhdistys. TULE-tietokeskus tekee monipuolista yhteistyötä
kumppanuusyhdistysten ja muun muassa Turun kaupungin, eri oppilaitosten sekä yksityisten ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
TULE-tietokeskuksen toiminnassa painottuvat asiakas- ja tarvelähtöisyys. Toiminnan tavoitteena on kartuttaa yksilön tietoja tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvoinnista sekä auttaa omaksumaan TULE-terveyttä tukevia asenteita ja toimintatapoja. TULE-tietokeskuksen järjestämä toiminta ja palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.
TULE-tietokeskuksen oman toiminnan lisäksi kumppanuusyhdistykset järjestivät eri sisältöisiä
tule-päiviä, joissa esiteltiin valitun teeman lisäksi yhdistysten toimintaa. Yhdistysten välistä yhteistyötä tehtiin sekä liikunta-, retki- ja harrastustoiminnan että esittelypisteiden järjestämisessä. Yhdistyksellä on edustukset TULE:n yhteistyöryhmässä ja tule-päivien suunnitteluryhmässä.
Yhdistyksellä oli edustajat Turun Vanhustyön neuvottelukunnassa ja Turun Seurakuntien vammaistyöryhmässä.
Yhdistys oli jäsenenä Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry:ssä, Paralympiakomiteassa (entinen nimi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry), Vanhustyön
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keskusliitossa, Gerontologinen ravitsemus Gery ry:ssä, Salon seudun vammaisyhdistysten yhteistyöyhdistys SYTY ry:ssä sekä Aikakauslehtien liitossa ja Hyvinvointialan liitossa. Vuoden aikana yhdistys lopetti jäsenyyden Aikakauslehtien liitossa.
Yhteistyötä jatkettiin lisäksi mm. seuraavien tahojen kanssa: Tyks Orto, Turku ja lähikunnat,
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri VSSHP, DaisyLadies, Auralan kansalaisopisto, alueen tuleyhdistykset, Turun Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, Kuntoutuskeskus Petrea, LILE ry, Avustajakeskus, Turun Seudun Vanhustuki ry, Lounatuulet ry, Turun Parkinson-yhdistys ry, LounaisSuomen neuroyhdistys ry, yksityiset terveydenhuollon organisaatiot ja apteekit, Coronaria Oy,
Raisio-opisto ja Turun Ammattikorkeakoulu. Yhteistyötä aloitettiin Folkhälsanin kanssa.
Yhdistys oli mukana Turun ja Kaarinan alueen vapaaehtoistoimijoiden Valikko-ryhmissä.

4 Resurssit, henkilöstö ja talous
Jäsenmaksu oli 22 euroa. Jäsenmaksutuloja ja kannatusmaksuja kertyi 51 189,27 euroa. Toiminta- ja kohdeavustuksia saatiin alueen kunnilta. Varainhankintaa tehtiin mm. myymällä Bonuskalosseja, yhdistyksen historiikkia sekä Tuula Vainikaisen kirjoja, Kirsti Akolahden maalauksia ja XCLIP-kyynärsauvojen pidikkeitä. Syksyllä 2021 tilattiin myyntiin uusi erä yhdistyksen tpaitoja, missä yhteydessä halukkailla oli mahdollisuus tilata myös yhdistyksen logopainatuksella varustettuja huppareita, pitkähihaisia t-paitoja tai pikeepaitoja.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 30.3. yhdistyksen tiloissa ja siihen oli mahdollista osallistua
myös etäyhteydellä. Syyskokous järjestettiin myös yhdistyksen tiloissa 25.11. Kevätkokoukseen
osallistui 9 jäsentä ja syyskokoukseen 13.
Sote-uudistusta seurattiin hallituksessa VAPI:n edustuksen sekä järjestösote 113-hankkeen
kautta. Loppuvuonna yhdistyksen toiminnanjohtaja valittiin Maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaoston varajäseneksi tulevalle kaudelle 2022-2025.
Varsinainen kirjanpito ostettiin tilitoimisto Lehtimäeltä, joka on osa Aallon tilitoimistoa. Yhdistyksen maksuliikenteestä ja valmistelevasta kirjanpidosta huolehtivat yhdistyksen työntekijät.
Tilintarkastus ostettiin Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:ltä vastuuhenkilönä KHT Jari Nurmi.
Vapaaehtoisten tekemä toiminta oli merkityksellistä yhdistyksessä. Vapaaehtoistyöntekijät ohjasivat mm. vertaisryhmiä, toimivat liikuntaryhmien avustajina, yhteyshenkilöinä ja matkanjohtajina, järjestivät harrastustoimintaa, avustivat luentojen järjestämisessä, esittelivät yhdistyksen toimintaa esimerkiksi messuilla ja organisoivat Nivelkerhojen toimintaa. Lisäksi he
auttoivat tiedotuksessa sekä tuottivat sisältöä Nivelposti-jäsenlehteen. Vapaaehtoistyöntekijöitä kiitettiin vuoden aikana järjestämällä kaksi kiitostapahtumaan toukokuussa ja joulukuussa. Vapaaehtoistyöntekijöiden talkoovakuutuksen voimassaolo jatkui.
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4.1 Henkilöstö
Yhdistyksellä oli vuoden aikana neljä työntekijää, joista kaksi oli osa-aikaisissa työsuhteissa.
Vuoden aikana koko henkilöstö oli osin lomautettuna ja teki lyhennettyä työviikkoa. Lomautusten pituus vaihteli työnkuvien mukaan. Vuoden aikana henkilöstön hyvinvointia tuettiin noin
kerran kuukaudessa järjestettävillä yhteisellä hyvinvointituokiolla. Ohjelmassa oli mm. kävelyä,
ulkokuntosalia, korttiaskartelua, padelia ja työhyvinvointiaiheinen webinaari. Vuoden aikana
yhdistyksellä oli yksi harjoittelija Verven kautta sekä yksi TET-harjoittelija.
Yhdistys kannusti henkilökuntaa ja harjoittelijoita liikunnan pariin tarjoamalla mahdollisuuden
osallistua yhdistyksen omiin liikuntaryhmiin maksutta. Palkattomilla harjoittelijoilla oli mahdollisuus osallistua ryhmiin maksutta harjoittelun aikana. Henkilökunnan kouluttautumista tuettiin ja siihen kannustettiin.

5 Toimijat
Hallitus

Paula Ranta, hallituksen puheenjohtaja
Pekka Ketola, varapuheenjohtaja
Tuula Jansson
Tuija Kallio
Aniita Lehtonen
Timo Luotola
Pirkko-Liisa Ranta

Asiantuntijalääkärit

Ville Äärimaa, ylilääkäri, dosentti
Petri Virolainen, sairaalajohtaja, dosentti, kirurgian, ortopedian ja
traumatologian erikoislääkäri

Liikuntatoimikunta

Marjo Suominen, liikuntavastaava (pj)
Anneli Ceder
Anne Friman
Paula Juvonen
Timo Luotola
Hanna Okodugha (palvelukoordinaattori)

Tiedotustoimikunta

Pekka Ketola (päätoimittaja Nivelposti 2/2021)
Marja Lampio (päätoimittaja Nivelposti 1/2021)
Annukka Helander (toiminnanjohtaja, päätoimittaja Nivelposti
1/2021)
Pia Ekholm
Eeva Himmanen
Veikko Karskela
Paula Kukkonen
Minna Laine
Nita Rogerson
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Tuula Vainikainen
Ritva Välilä
Annika Welling-Nyberg (viestintäkoordinaattori)
Taloustoimikunta

Pekka Ketola (pj)
Hilkka Huiskala
Tuija Kallio
Annukka Helander (toiminnanjohtaja)

Virkistystoimikunta

Seija Tuominen
Tuula Jansson
Eeva Himmanen
Aniita Lehtonen
Hanna Okodugha (palvelukoordinaattori, pj)

Vapaaehtoistyön toimikunta
Kaisa Karvonen (vapaaehtoistyön koordinaattori, pj)
Tuula Jansson
Pirkko Mäkinen
Pirkko-Liisa Ranta
Härkätien Nivelkerho

Eila Knuutila

Kaarinan Nivelkerho

Pirjo Nyman
Päivi Virtanen

Naantalin Nivelkerho

Helka Mäntylä
Seija Tuominen

Työntekijät

Annukka Helander, toiminnanjohtaja
Kaisa Karvonen, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Hanna Okodugha, palvelukoordinaattori
Annika Welling-Nyberg, viestintäkoordinaattori

6 Tilastoja
Omat luennot
Aika
3.3

31.3

Luennoitsija ja aihe
Riitta Henriksson: Sosiaaliturva apuna arjessa – kuinka
löytää perille palveluviidakossa?
Heikki Suoyrjö: Selän sairaudet, hoito ja kuntoutus

Paikkakunta
Turku

Etä

21

Osallistujamäärä
4

22.4

29.9

13.10
28.10

10.11

27.11

Yhteensä

Juhani Knuuti: Virheelliset terveysuskomukset, tutkittu tieto
ja nivelrikko
Matias Hemmilä: Polven tekonivelleikkauksella eroon polvikivusta?
Heidi Kinnunen (Tiedenaiset):
Painonhallinnan sudenkuopat
Heidi Kinnunen (Tiedenaiset):
Kohti kestävää elämäntapamuutosta
Yrjö Mähönen: Asahi ja muu
terveysliikunta nivelrikkokivun
hoidossa
Maria Nuotio: Geriatrin merkitys lonkkamurtumasta toipumisessa ja kuntoutumisessa
8 luentoa

Etä

Lieto

30

Etä
Etä

Kaarina

30

Turku

7

71 + etäosallistujat

Vertaistoiminta

Maanantain vertaisryhmät
Vertaisryhmät verkossa
Muu vertaistoiminta
Yhteensä

Tilaisuuksien lukumäärä
21
1
30
52

Osallistujien lukumäärä
95
3
128
226

tilaisuuksien lukumäärä
6
0
0
1
7

osallistujien lukumäärä
133
0
0
23
156

Virkistystoiminta

Retket
Esteettömät retket
Lauluillat
Nivelyhdistyksen syysleiri
Yhteensä
Liikuntatoiminta
Paikkakunta
Raisio
Turku
Turku
Turku
Turku

Liikuntamuoto
Vesijumppa
Vesijumppa
Kuntosali
Fysiopilates
Asahi

Käyntien kokonaislukumäärä
257
2985
556
69
68
22

Turku
Turku
Turku
Turku
Turku
Yhteensä

Äijäjooga
Lavis-lavatanssi
Fasciamethod
Niveljooga
Lajikokeilut

91
96
119
103
17
4 361

Nivelkerhot

Raision Nivelkerho
Härkätien Nivelkerho
Kaarinan Nivelkerho
Naantalin Nivelkerho
Yhteensä

tilaisuuksien lukumäärä
4
5
11
3
23

osallistujien lukumäärä
26
79
87
14
206

Vaikuttamistyö ja esittelytilaisuudet

Nivelterveysluento ja
yhdistysesittely

tilaisuuksien lukumäärä
3

kuulijoiden lukumäärä
82

tilaisuuksien lukumäärä
3
2

osallistujien lukumäärä
15
live: 4
tallenne: 35
16
8
6

Muu toiminta
Ensitietoillat
Nivelyhdistys tutuksi Facebook-live
Avoimien ovien päivät
Hyvinvoinnin iltapäivä
Postitustalkoot

1
1
1

Hallitus, toimikunnat ja suunnittelutyöryhmät

Hallitus
Virkistystoimikunta
Tiedotustoimikunta (lehtityöryhmä, luentotyöryhmä)
Vapaaehtoistyön toimikunta
Taloustoimikunta
Liikuntatoimikunta

tilaisuuksien määrä
12
5
6

osallistujien lukumäärä
81
18
24

7
3
11

21
9
47
23

Sinapin syysleirin suunnitteluryhmä
Muut työryhmät ja kokoukset (mm. työvaliokunta)
Yhteensä

5

21

12

20

61
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Yhdistyksen toimitilassa asioitiin vuoden aikana keskimäärin 1-2 kertaa päivässä kokousten ja
ryhmäkäyntien lisäksi. Vuositasolla asiointeja arvioidaan olevan noin 200. Koronaepidemia vaikutti asiointeihin niin, että toimitilassa asiointi oli vähäisempää ja vastaavasti sähköposti- ja puhelinyhteydenotot lisääntyivät. Toimistoon tulee yksittäisiä yhteydenottoja myös tekstiviesteillä sekä sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Instagram). Toimiston puhelimeen
tulleiden puheluiden määrää seurattiin viikkokohtaisin otannoin. Enimmillään puheluita tuli 26
päivässä. Puheluiden keskiarvo oli noin 30 viikossa. Tilastot perustuvat osittain arvioihin. Yhdistyksen työntekijät eivät ole mukana tilastoissa.

Kuvat
Vapaaehtoisten kiitosiltamat Rauhaniemessä
Kukat Syyskokouksessa 2021
Juhani Knuutin etäluento Nivelterveysviikolla
Liikuntaryhmäläiset ulkokuntosalilla Ruissalossa
Verkahovin allasjumpparyhmäläisiä syyskuussa 2021
Yllätysretkeläiset Forssan museossa
Hyvinvoinnin iltapäivä Lähde Hyvinvointikeskuksessa
Syysleiriläiset pohtimassa rastitehtävää
Golf-lajikokeilu Naantalin Aurinko Golfissa
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