
 

 

 

 

 

 

 

 

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! 
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YHDISTYKSEN AUKIOLOAJAT  

Toimisto palvelee syys-marraskuussa 

Ma klo 14-18 

Ke klo 9-12 

To klo 9-12 

Aukioloajat koskevat käyntejä toimistolla sekä puhe-

linsoittoja. Jos puheluusi ei vastata toimiston aukiolo-

aikana, palvelemme todennäköisesti toimitilassa asioi-

via. Tällöin kannattaa soittaa hetken kuluttua 
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uudelleen tai jättää soittopyyntö vastaajaan. Palve-

lemme aukioloaikojen ulkopuolella mahdollisuuksien 

mukaan.  

YHDISTYKSEN LIIKUNTARYHMIEN SYYSKAUSI ALKAA 
5.9.  

Yhdistyksen liikunnan syyskausi käynnistyy maanan-

taina 5.9. Tarkat tiedot ryhmien aikatauluista ja hin-

noista löydät yhdistyksen verkkosivuilta www.nivel-

posti.fi/liikunta sekä edellisen jäsenkirjeen mukana lä-

hetetystä syksyn liikuntaesitteestä.  

Ryhmiin ilmoittaudutaan toimistolle. Syyskauden las-

kut toimitetaan ryhmiin ilmoittautuneille ryhmien 

alettua. 

ALOITA LIIKUNTAHARRASTUS: SYKSYN LIIKUNTA-
STARTTI 5.9. 

Ma 5.9. klo 16:30 Syksyn liikuntastartti yhdistyksen 

toimitilassa: Luento ikääntyneiden liikunnasta ja esit-

telyssä sekä Turun kaupungin että Nivelyhdistyksen lii-

kuntatarjonta. Turun Kaupungin liikuntapalveluvas-

taava Topi Hella luennoi ikääntyneiden liikunnasta ja 

esittelee Turun liikuntapalveluiden tarjontaa se-

nioreille. Esittelyssä myös yhdistyksen syksyn liikunta-

kattaus. Tule kuuntelemaan ja kyselemään liikunta-

harrastuksen aloittamisesta. Ei ennakkoilmoittautu-

mista, saavu vain paikalle. 

MAKSUTTOMAT LIIKUNNAN KOKEILUKERRAT YHDIS-
TYKSEN JÄSENILLE SEKÄ SYKSYN TUTUSTUMISKAM-
PANJA TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN TUELLA 

Jäseniä muistuttelemme edelleen mahdollisuudesta 

käydä tutustumassa yhteen yhdistyksen liikuntaryh-

mään maksutta kerran liikuntakauden aikana. Maksut-

tomista kokeilukerroista sovitaan aina etukäteen otta-

malla yhteyttä toimistoon. Kokeilukerran voi pääsään-

töisesti käyttää vain sellaiseen lajiin, mihin ei ole aikai-

semmin osallistunut, ellei soveltuvuuden testaami-

seen ole erityistä tarvetta (esimerkiksi muutos omassa 

toimintakyvyssä). Mikäli ryhmässä ei halua jatkaa ko-

keilukerran jälkeen, kokeilukertaa ei laskuteta. Mikäli 

ryhmässä jatkaa kokeilukerran jälkeen, laskutetaan 

kerta ryhmän kausimaksun laskutuksen yhteydessä ja 

maksuttoman kokeilukerran voi käyttää toisen lajin 

kokeiluun. 

Tänä syksynä on muutenkin mainio tilaisuus mainos-

taa yhdistyksen liikuntatoimintaa ystäville, tuttaville ja 

naapureille. Yhdistys tarjoaa Turun Seudun Osuuspan-

kin tuella maksuttomia tutustumislippuja yhdistyksen 

tiettyihin liikuntaryhmiin. Lippujen käyttäminen ei 

edellytä yhdistyksen jäsenyyttä ja niitä voi tiedustella 

toimistolta. Kutsu siis kaveri mukaan liikkumaan! 

SYYSKAUDEN ALUSSA OHJAUSTA KUNTOSALIHAR-
JOITTELUUN YHDISTYKSEN VUOROILLA IMPIVAA-
RASSA 

Kaipaatko ohjausta kuntosaliharjoittelun aloitukseen? 

Nivelyhdistyksen kuntosalivuoroilla Impivaaran tilaus-

kuntosali Männistössä harjoitellaan yleensä omatoimi-

sesti, mutta syyskauden 2022 kolmella ensimmäisellä 

kerralla paikalla yhdistyksen vapaaehtoinen ohjaaja 

antamassa harjoitteluvinkkejä ja auttamassa alkuun. 

Tämän lisäksi tiistaina 4.10. ja torstaina 6.10. ohjaa-

massa Tule-tietokeskuksen fysioterapeutti. 

Ryhmät tiistaisin klo 11.00-12.00 ja klo 12.00-13.00 

sekä torstaisin klo 12:30-13:30 ja klo 13:30-14:30, 

syyskausi 6.9.-15.12. / 14-15 kertaa (itsenäisyyspäi-

vänä 6.12. ei vuoroja, huomioidaan laskutuksessa). 

Hinta: 39 €/syyskausi (ei sisällä uintilippua). Ryhmät 

kokoontuvat 10 minuuttia ennen tunnin alkua kassan 

edessä, missä vapaaehtoinen jakaa rannekkeet ja kir-

jaa osallistujat listaan. Ilmoittaudu ryhmiin toimistolle.  

LAJIKOKEILUITA SYYSKUUSSA 

Tarkempaa tietoa lajeista löydät yhdistyksen verkkosi-

vuilta osoitteesta www.nivelposti.fi/liikunta  

Niveljoogaa ja Äijäjoogaa Turussa  

Ma 5.9. klo 11-12 Niveljooga. Lehmusvalkaman hyvin-

vointikeskus, iso sali katutasossa, Karviaiskatu 7, 

Turku. Osallistujille maksuton. Ei ennakkoilmoittautu-

mista, saavu vain paikalle.  

Ma 5.9. klo 12.30-13.30 Äijäjooga. Lehmusvalkaman 

hyvinvointikeskus, iso sali katutasossa, Karviaiskatu 7, 

Turku. Osallistujille maksuton. Ei ennakkoilmoittautu-

mista, saavu vain paikalle.  

Mukaan tunneille lämpimät vaatteet, oma jooga-

matto, pieni käsipyyhe (selän alle) ja vesipullo. Jos si-

nulla ei ole omaa joogamattoa, voit lainata sellaisen 

paikan päältä. Ohjaaja Heikki Vuorila. 

http://www.nivelposti.fi/liikunta
http://www.nivelposti.fi/liikunta
http://www.nivelposti.fi/liikunta


  

 

  

Niveljoogaa Naantalissa 

To 8.9. klo 18.30–20, Naantalin Nivelkerho. Ryhmä-

huone 4 Naantalin srk-keskuksessa, Piispantie 2. Osal-

listujille maksuton, ei ennakkoilmoittautumista. Oh-

jaaja Heikki Vuorila. 

Melontaa Turussa 

To 8.9. klo 17-19, Turun soutu- ja melontakeskus (Ryk-

mentintie 55). Keskuksen työntekijä opastaa aluksi pe-

rusasiat, jonka lisäksi ohjaamassa ja avustamassa kaksi 

yhdistyksen vapaaehtoista. Osallistumismaksu 20 

€/hlö maksetaan paikan päällä (käteinen, kortti, Smar-

tum-setelit). Ilmoittaudu viimeistään 5.9. toimistolle 

tai verkossa: ilmoittaudu melontalajikokeiluun. 

Asahia Liedossa 

Ke 14.9. klo 14.30–16 Härkätien Nivelkerho, Palvelu-

keskus Ruskassa (Hyvättyläntie 9, Lieto). Maksuton, ei 

ennakkoilmoittautumista. Ohjaajana Risto Lehto. 

TURUN KAUPUNGIN SUPERJUMPPAPÄIVÄ PE 16.9. 

Olemme mukana Superjumppapäivässä! Koko oh-

jelma: https://kalenteri.turku.fi/hobbies/tapah-

tuma/pe-09162022-0800-superjumppapaiva  

Musiikillinen tuolijumppa klo 14 yhdistyksen toimiti-

lassa (Lonttistentie 9 B 15). Kesto noin 30 min. Ei en-

nakkoilmoittautumista. Jumpan jälkeen mahdollisuus 

kuulla lisää yhdistyksen liikuntatarjonnasta. Paikalla 

myös Tule-tietokeskus tekemässä mittauksia ja esitte-

lemässä toimintaansa. 

Päivän aikana mahdollisuus myös tutustua maksutta 

yhdistyksen allasjumppiin Verkahovissa. Ryhmät klo 

10.45–11.15, 11.30–12, 12.15–13 ja 13.15–14. Ilmoit-

tautumiset 15.9. klo 12 mennessä toimistoon. Paik-

koja rajallisesti. Ryhmien vakiokävijät voivat halutes-

saan siirtyä kerraksi toisiin ryhmiin. Toimistolta voi tie-

dustella ryhmien täyttymistä. 

MUISTOJEN TURUN YHTEISKÄVELY 

Su 18.9. klo 16 Turun päivän kunniaksi kierrämme yh-
dessä Muistojen Turku-kulttuurikuntoilureitin, joka 
julkaistiin kesäkuussa. Reitti kulkee tasaisella maalla ja 
kuljemme sen rauhalliseen tahtiin. Mukana on yhdis-
tyksen vapaaehtoinen vetäjät. Lähtö Blomberginauki-
olta (Kupittaanpuisto, Veritas-stadionin vieressä). 

Reitti kierretään rauhalliseen tahtiin. Varaudu sään-
mukaisin varustein. 

 

SYYSKUUN VERTAISRYHMÄT 

Ryhmät kokoontuvat yhdistyksen tiloissa, Lonttisten-

tie 9 B 15 (käynti Helsinginkadun puolelta) ellei toisin 

mainita. Ei ennakkoilmoittautumista, ellei sitä ole erik-

seen mainittu. Joihinkin toimistolla kokoontuviin ryh-

miin voi osallistua myös etäyhteydellä ottamalla yh-

teyttä toimistoon ennen tapahtumaa. Nämä ryhmät 

on merkitty *-tunnuksella. 

Ke 7.9. Kevyempään kuntoon yhdessä -ryhmä klo 15–

17. Sama ryhmä kokoontuu kerran kuussa ja sen ai-

heina ovat oman hyvinvoinnin eri osa-alueet. Ilm. 

viim. 5.9. 

Ma 12.9. Lonkan ja polven nivelrikon vertaisryhmä klo 

16.30–18. Voit osallistua myös etäyhteydellä. * 

Ma 19.9. Nilkan ja jalkaterän nivelrikon vertaisryhmä 

klo 16.30–18. Voit osallistua myös etäyhteydellä. * 

Ti 20.9. Elämäntavat ja hyvinvointi -vertaisryhmä klo 

16.30-18. Kaikille avoin vertaistukiryhmä, jossa kes-

kustellaan elämäntapoihin, niiden muuttamiseen ja yl-

läpitämiseen sekä hyvinvointiin ja terveyteen liitty-

vistä teemoista. Voit osallistua myös etäyhteydellä. 

Ke 21.9. Niveltreffit klo 12.30 kahvila Wercafessa, Ver-

katehtaankatu 4. Omakustanteinen keittolounas 7 € 

hintaan. 

Ma 26.9. Käden ja olkapään nivelrikon vertaisryhmä 

klo 16.30–18. Alussa ft Milka Reponen TULE-tietokes-

kuksesta pitää jumpan. Voit osallistua myös etäyhtey-

dellä. * 

To 29.9. Kaffetreffit klo 10–12. Vapaamuotoista jutus-

telua, Skip-Bon pelailua ja kahvittelua yhdessä. 

 

SYYSKUUN LUKUPIIRISSÄ LUETTAVANA KIRJANA 
SALLY SALMISEN KATRINA 

Ke 14.9. Lukupiiri klo 17–18.30 yhdistyksen tiloissa. 

Luettavana kirjana Sally Salmisen Katrina. Kirjassa 

pohjalainen päähenkilö päätyy naimakaupan myötä 

https://core.flomembers.com/turun-seudun-nivelyhdistys/events/register/093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2
https://kalenteri.turku.fi/hobbies/tapahtuma/pe-09162022-0800-superjumppapaiva
https://kalenteri.turku.fi/hobbies/tapahtuma/pe-09162022-0800-superjumppapaiva


  

 

  

asumaan Ahvenanmaalle. Elämä on kovaa, mutta Kat-

rina pitää päänsä pystyssä ja huolen oikeuksistaan. * 

 

SYYSKUUN NIVELKERHOT 

To 8.9. Naantalin Nivelkerho klo 18.30–20 Naantalin 

srk-keskus, Piispantie 2. Niveljoogaa, ohjaajana Heikki 

Vuorila. Ryhmähuone 4. 

Ti 13.9. Raision Nivelkerho klo 13–14.30, Raision srk-

talo, Kirkkoherrankuja 2. Seis selkäkivulle, ft TULE-tie-

tokeskuksesta. 

Ti 13.9. Kaarinan Nivelkerho klo 17–19. Kansalaistoi-

minnan keskus Puntari, Pyhän Katariinan tie 7. Ai-

heena kuulo ja kuuleminen, alustamassa Raija Laitila. 

Ke 14.9. Härkätien Nivelkerho klo 14.30–16 Palvelu-

keskus Ruskassa, Hyvättyläntie 9. Asahin lajikokeilu, 

ohjaajana Risto Lehto. 

Ti 27.9. Kaarinan Nivelkävely klo 15.30-16.30. Lähtö-

paikka Kansalaistoiminnan keskus Puntarin edestä, Py-

hän Katariinan tie 7.  

 

ENSITIETOILLAT SYYSKUUSSA 

Ti 13.9. Ensitietoilta klo 17–19 yhdistyksen toimiti-

lassa. Vetäjänä ft Sanna Niemi. Ensitietoilta on tarkoi-

tettu tekonivelleikkaukseen meneville, sitä harkitse-

ville ja heidän läheisilleen. Kaikille avoin, ei edellytä 

yhdistyksen jäsenyyttä. Ilm.viim.12.9. Voit osallistua 

myös etäyhteydellä. 

To 22.9. klo 17-19 Ruotsinkielinen ensitietoilta / Info-

kväll om ledprotesoperationer. Infokvällen leds av fy-

sioterapeuten Sabina Renwall. Möte i Folkhälsan, 

Henriksgatan 9, 20500 Åbo. Anmäl dig senast 19.9. 

YHTEISLAULUT SYYSKUUSSA 

Ke 7.9. Yhteislaulut klo 18–19.45, Happy House, Ursi-

ninkatu 11, hinta 2 € sis. kahvit. Ei ennakkoilmoittau-

tumista! 

VIELÄ EHDIT ILMOITTAUTUA UUTEEN KOHTI TER-
VEEMPIÄ ELINTAPOJA -PIENRYHMÄVALMENNUK-
SEEN  

Pienryhmävalmennus terveellisistä elintavoista ja elä-

mäntapamuutoksesta kiinnostuneille. Valmennus-

ryhmä kokoontuu torstaisin klo 16.30-18.30 yhteensä 

kahdeksan kertaa, 22.9.-13.10. ja 3.-24.11. Tavoit-

teena on hyvä olo ja pysyvä painonhallinta, ei pika-

kuuri tai ihmedieetti. Pysyvän painonhallinnan tuke-

miseksi mietitään omia pieniä, päivittäisiä muutoksia 

liittyen painonhallintaan, ravitsemustottumuksiin, lii-

kuntaan sekä terveyteen. Ryhmän tuella saadaan mo-

tivaatiota terveellisempään elämään. 

Ryhmä kokoontuu yhdistyksen toimitilassa (Lonttis-

tentie 9, käynti Helsinginkadun puolelta) Ryhmän ve-

täjä ft. Sanna Niemi. Valmennuksen hinta 100 €/hen-

kilö. Mukaan mahtuu 12 osallistujaa. Valmennus to-

teutuu, jos osallistujia on vähintään 9. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään torstaina 8.9. toimis-

tolle tai verkossa: ilmoittaudu valmennukseen. 

 

LUENTOJA SYYSKUUSSA 

Ti 6.9. luento klo 18. Erityisopettaja, KM Paula Pulli lu-

ennoi aiheesta: Miten voin edistää aivoterveyttäni? 

Martinsali, Eeronkuja 2, Raisio. Huom! luennoitsija 

vaihtunut aiemmin ilmoitetusta, mutta aihe on sama. 

Ke 28.9. luento klo 18.30. Fysioterapeutti Samu Kau-

koranta luennoi aiheesta Liikkeelle tauon jälkeen – mi-

ten löytää sohvan syleilystä takaisin liikunnan pariin? 

Turun ortodoksisen seurakunnan seurakuntasali, Yli-

opistonkatu 19 B, Turku. 

Syyskuun luennot tallennetaan www.nivelverkko.fi  -

sivustolle. 

 

AAVEITA AURAJOEN RANNOILLA -DRAAMALLINEN 
OPASKIERROS 

To 15.9. klo 17 Aaveita Aurajoen rannoilla – draamalli-

nen opaskierros. Opastuksella tutustumme 1600-lu-

vulla alueelle haudattuihin henkilöihin, tapahtumiin ja 

historialliseen aikaan oppaan sekä draamaosuudesta 

vastaavan näyttelijän johdattamina. Kierroksella vie-

raillaan myös Casagrandetalon Pyhän Hengen kappe-

lissa. Lähtöpaikka Turun Vähätori, Linnankatu 3 (pää-

kirjaston edessä olevan leijonapatsaan luona), kierrok-

sen kesto noin 1 h. Osallistumismaksu 15 €/hlö, maksu 

https://core.flomembers.com/turun-seudun-nivelyhdistys/events/register/072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44
http://www.nivelverkko.fi/


  

 

  

käteisellä paikan päällä. Ilmoittaudu viimeistään 8.9. 

toimistolle tai verkossa: ilmoittaudu Aaveita Aurajoen 

rannoilla -kierrokselle 

 

HYVINVOINNIN ILTAPÄIVÄ -TAPAHTUMA TUOR-
LASSA LAUANTAINA 24.9. 

Hyvinvoinnin Iltapäivä tulee taas! Tapahtuma järjeste-

tään tällä kertaa lauantaina 24.9. historiallisen Tuorlan 

miljöössä, Piikkiössä. Paikalle pääset kätevästi joko 

omalla autolla tai Fölillä (lähin pysäkki Tuorla 6149). 

Yhteinen ohjelma klo 13-17, mutta halukkaat voivat 

aloittaa päivän lounastamalla Tuorlan Majatalon run-

saassa buffetissa klo 12 alkaen. 

Ohjelmassa 

• Historiallinen opastus Tuorlan alueella 

• Luento: Lihaskunnon merkitys, Tule-tietokes-

kuksen fysioterapeutti 

• Jalkojenhoitaja, Jalkineliike Stellan omistaja 

Tiia Vaaksjoki: asiaa jalkojen terveydestä ja jal-

kineista sekä tuote-esittelyä 

• FasciaMethod-harjoitus, ohjaajana fysiotera-

peutti Hanna Pihlajamaa 

 

Tapahtuman osallistumismaksu 20 €, lounaan hinta 11 

€/hlö.  Ilmoittaudu viimeistään 8.9. toimistolle tai ver-

kossa: ilmoittaudu Hyvinvoinnin Iltapäivään. 

NIVELYHDISTYS ESILLÄ TAPAHTUMISSA 

K50-MESSUT 

La 3.9. Logomossa vietetään K50.-messuja klo 11-17. 
Ne ovat kävijöille maksuttomat. Siellä on paljon esitte-
lijöitä ja luvassa on sekä viihdettä että tietoiskuja hy-
vinvoinnista, matkailusta, terveydestä ja kulttuurista. 
Myös Nivelyhdistyksellä on esittelypiste messuilla. Li-
sätietoa messuista löydät myös osoitteesta 
https://www.k50messut.fi/turku/.  

MUITA TILAISUUKSIA 

Lounatuulet-yhteisötalossa elokuvapäivä ja avoimet 
ovet la 3.9. Pihlaja-salissa esitetään elokuva Luca (K7) 
kahteen kertaan: klo 13 ja klo 15.30. Näytöksiin on va-
paa pääsy ja saliin mahtuu 100 henkilöä. Tapahtuma-
päivänä on myös avoimet ovet klo 12.00-16.00. 

14.9. klo 17–20 100 v juhlatanssit, Kupittaan Palloilu-

halli, Lemminkäisenkatu 32 A  

Turun kaupungin liikuntalautakunta juhlii tänä syksynä 

100 v taivaltaan. Juhlaviikon kunniaksi järjestämme 

koko perheen tanssit Kupittaan palloiluhallilla. Tanssi-

tapahtuma on pyritty tekemään mahdollisimman saa-

vutettavaksi myös liikkumis- ja toimintarajoitteisille 

henkilöille.  

100 v juhlatanssit on tanssitapahtuma kaikille tanssi-

misesta kiinnostuneille! Erityistä osaamista tai varus-

teita ei tarvita. Juhlatanssitapahtuma on maksuton 

eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.  

Ovet avataan klo 17. Klo 17.15–18 ohjelmassa on per-

hetanssit, joissa tanssimaan pääsevät lapset ja aikuiset 

televisiosta tutun Mikko Ahdin johdolla.  

Klo 18–18.30 seurataan turkulaisten seurojen tanssi-
esityksiä. Klo 18.30–20 tanssitaan Timo Rautala & At-
las orkesterin tahdittamana 
  

Tapahtuman buffetissa voit käydä lepuuttamassa jal-

koja ja hallin yläaulassa pääset tutustumaan turkulais-

ten tanssiurheiluseurojen toimintaan. Tanssilattiasta 

on erotettu osa esteettömäksi tanssilattiaksi, joka on 

varattu henkilöille, jotka esimerkiksi liikkumisen apu-

välineen tai aistivamman vuoksi tarvitsevat väljää 

tanssitilaa. Yleisavustajat opastavat tilassa liikkumi-

sessa. Paikalle suositellaan saapumaan kävellen, pyö-

räillen tai julkisilla kulkuvälineillä. Tarkemmat saapu-

misohjeet löytyvät palloiluhallin nettisivuilta.   

 

TOIMINTAVÄLINEIDEN KOKEILU- JA NEUVONTA-
PÄIVÄ PE 9.9. KLO 10.00-13.00 

Veritas stadionin ympäristössä (Blomberginaukio 4) on 
mahdollisuus tutustua toimintavälineisiin, jotka on 
suunniteltu helpottamaan ja mahdollistamaan osallis-
tumista arkiliikkumiseen sekä harrastus- ja virkistystoi-
mintaan. Tutustuminen ja kokeilu on maksutonta! 
Säävaraus, kovalla sateella tilaisuus perutaan.  

Tutustu välineisiin ennakkoon osoitteessa 
www.turku.fi/soveltavaliikunta  
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NIVELVERKKO ON MYÖS FACEBOOKISSA 

Joko seuraat Nivelverkon sivuja myös Facebookissa? 
Ne löytyvät osoitteesta https://www.face-
book.com/Nivelverkko.fi. Siellä saa tietoa tulevista lu-
ennoista, mutta myös tietoa, kun taltioidut luennot 
ovat katsottavissa tekstitettyinä.  Luentojen tekstityk-
sessä menee yleensä muutama viikko, jonka jälkeen 
ne ilmestyvät katsottavaksi osoitteeseen www.nivel-
verkko.fi.  

 

VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ YHDISTYKSESSÄ 

AVUSTAJAKSI RAISION KIRKON JUMALANPALVELUK-
SEEN 

Su 18.9. Raision kirkossa on ehtoollisjumalanpalvelus 

klo 10 ja sinne on pyydetty yhdistyksen jäseniä avusta-

maan jumalanpalveluksessa. Seurakunta kaipaa sinne 

vapaaehtoisia tervehtimään ovelle ja ojentamaan vir-

sikirjoja, kolehdinkerääjiksi, raamatuntekstinlukijoiksi 

sekä voi nisun leipojia pystykirkkokahville. Jos haluat 

olla mukana auttamassa jumalanpalveluksessa, ilmoit-

taudu mukaan Kaisa Karvoselle, 045 23 43 435 tai 

kaisa.karvonen@nivelposti.fi. Kerro samalla, mikä teh-

tävä kiinnostaisi.  

 

HALUATKO ESITELLÄ YHDISTYKSEN TOIMINTAA? 

Tänä syksynä erilaisia esittelytapahtumia on runsaasti, 
joihin myös Nivelyhdistys on kutsuttu mukaan. Nyt 
kaipaamme riveihimme mukaan lisää esittelijöitä, 
jotka voivat kertoa yhdistyksen toiminnasta. Yksin ei 
tarvitse esittelyä tehdä, vaan järjestämme aina koke-
neemman kaveriksi ja toki opastamme myös etukä-
teen tehtävässä. Jos esittelytoiminta kiinnostaa, niin 
yhteys Kaisa Karvoseen, 045 23 43 435 tai kaisa.karvo-
nen@nivelposti.fi. 

 

LOKAKUUN RETKI OODIIN JA AMOS REXIIN 

To 13.10. Jäsenretki Helsinkiin: Amos Rex & Oodi. 
Amos Rexissä tutustumme oppaan johdattelemina 
Hans Op de Beeckin näyttelyyn Hiljainen paraati. Tä-
män jälkeen lounastamme Musiikkitalolla, mistä 
matka jatkuu opastetulle kierrokselle Oodiin. 

Osallistumismaksu 70 €/hlö, museokortilla 55 €. (sis. 
kuljetus, lounas ja ryhmäopastukset Amos Rexissä ja 
Oodissa). Lähtö Turusta 8:00, kyytiin voi tulla myös 
Liedon kirkon parkkipaikalta ja Paluu Turkuun noin 
18:00.  Mukaan mahtuu 45 osallistujaa ja retki toteu-
tuu, jos lähtijöitä on vähintään 30. Ilmoittaudu vii-
meistään 15.9.: ilmoittaudu retkelle Helsinkiin  

 

MARRASKUUSSA HILJAISET SILLAT-TEATTERIESITYS 

Ti 8.11. klo 19 Turun Kaupunginteatteri: Hiljaiset Sillat 
-musikaali. Robert James Wallerin menestysromaanin 
pohjautuvan musikaalin Suomen kantaesitys. Paikat 
permannolla riveillä 7-8. Osallistumismaksu 54 €/hlö, 
sisältää teatterilipun. Mukaan mahtuu 30 osallistujaa. 
Kaikille avoin, ilmoittaudu viimeistään 22.9. toimis-
tolle tai verkossa: ilmoittaudu teatteriin 
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