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TURUN SEUDUN NIVELYHDISTYKSEN LIIKUNTARYHMÄT SYKSYLLÄ 2022 
 

Liike on lääke! Liikunta on nivelrikon itsehoidon kulmakivi. Nivelyhdistys järjestää monipuolista liikuntatoi-
mintaa, kuten allasjumppaa, kuntosaliharjoittelua, ryhmäliikuntaa ja sauvakävelyä. Ohjattuja ryhmiä vetä-
vät koulutetut ammattilaiset, jotka osaavat ottaa huomioon nivelrikko-oireiden mukanaan tuomat rajoit-
teet. Ryhmiin ilmoittaudutaan Nivelyhdistyksen toimistolle  040 351 3833 tai toimisto@nivelposti.fi.  
 

Kaikki liikuntaryhmät ja lajikokeilut ovat avoimia myös ei-jäsenille ja niihin voi ilmoittautua mukaan myös 
kesken kauden, mikä huomioidaan osallistumismaksussa. Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman hyvinvointi-
keskuksen tiloissa järjestettävissä ryhmissä sekä lajikokeiluissa osallistumismaksu on sama kaikille.  Muissa 
ryhmissä osallistumismaksu per ryhmä on 20 € suurempi kuin Turun Seudun Nivelyhdistyksen tai jonkin 
muun Turun seudun TULE-yhdistyksen jäsenille (Turun Seudun Reumayhdistys, Turun Seudun Luustoyhdis-
tys tai Turun Seudun Selkäyhdistys). Lisäksi löytyy yksittäisiä ryhmiä, joissa jäsenhinta on voimassa tietyn 
yhteistyöyhdistyksen jäsenille, tästä on aina maininta kyseisen ryhmän tiedoissa. Tule mukaan liikkumaan 
yhdessä! 
 

ALLASJUMPPA 

Raisio 

Paikka: Uintikeskus Ulpukka, Eeronkuja 5, Raisio   
Aika: maanantaisin 1. ryhmä klo 14.00-14.45 
                                   2. ryhmä klo 14.45-15.30 
Ryhmän kesto: 5.9.-28.11. (13 kertaa) 
Syyskauden hinta: 65 €/jäsenet, 85 €/muut + Ul-
pukan normaali sisäänpääsymaksu 

Viiden kerran kortti (yhdistyksen jäsenille): 35 €, 
ei sisällä Ulpukan normaalia sisäänpääsymaksua. 
Voimassa 12 kk ostopäivästä. Myynnissä yhdistyk-
sen toimistolla. 

Turku 

Paikka: Verkahovin allastila, Verkatehtaankatu 4.  
Altaan syvyys 133 cm (tasapohja), altaaseen kulku 
rappusia (kaide on), ei luiskaa 
Ryhmien kesto: 5.9.-16.12. (15 kertaa) 

 
Syyskauden hinta: 
Päivä 30min 69€/jäsenet, 89€/muut  
Päivä 45min 84€/jäsenet, 104€/muut 
Ilta 30min 76,50€/jäsenet, 96,50€/muut 
Ilta 45min 91,50€/jäsenet, 111,50€/muut 
 
Iltaryhmiä ovat klo 16.00 jälkeen aloittavat ryhmät. 

Jumppia ei järjestetä pyhäpäivinä, mikä huomioidaan 

niille osuvien ryhmien kausimaksussa. 

Kymmenen kerran kortti (yhdistyksen jäsenille): 
65 €. Voimassa 12 kk ostopäivästä. Myynnissä toi-
mistolla. 10-kortilla ei voi varata itselleen paikkaa 
mistään ryhmästä, eli kortilla pääsee vesijump-
paamaan vain ryhmiin, joissa on tilaa. Ryhmät, 
joissa on tilaa voi tarkistaa yhdistyksen nettisi-
vuilla olevasta kalenterista www.nivelposti.fi/ve-
sijumppa tai ottamalla yhteyttä toimistoon.  

 

TURUN SEUDUN NIVELYHDISTYS RY 
 

Åbonejdens Förening för Ledpatienter rf 
Lonttistentie 9 B 15  
20100 Turku 

YHTEYSTIEDOT 
 

Puhelin 040 351 3833 
toimisto@nivelposti.fi 

 
 

 
 
www.nivelposti.fi/liikunta 
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Ryhmät Verkahovissa 

Ma klo 12.15-12.45  
Ma klo 14.15-14.45 
Ma klo 15-15.45 (45 min.) 
Ma klo 18.45-19.15 (Jäsenhinta myös Turun Seudun 
Hengitysyhdistyksen jäsenille) 

Ti klo 11.00-11.45 (Miesten ryhmä, muut ryhmät se-
karyhmiä) 

Ti klo 11.55-12.25 
Ti klo 15.30-16.00 
Ti klo 18.00-18.30 (Jäsenhinta myös Lounais-Suo-
men Neuroyhdistyksen jäsenille) 
Ti klo 18.35-19.20 (45 min, Jäsenhinta myös Turun 
Seudun Hengitysyhdistyksen jäsenille) 
 
Ke klo 10.45-11.15 
Ke klo 11.30-12.00  
Ke klo 13.15-14.00 (45 min) 
Ke klo 14.15-15.00 (45 min) 

To klo 10.50-11.35 (45 min) 
To klo 15.15-15.45 
To klo 15.50-16.20 
To klo 16.30-17.15 (45 min, mukana yleisavustaja. 
Jäsenhinta voimassa myös Turun Seudun Kehitysvam-
maisten tuki ry:n jäsenille) 

Pe klo 10.45-11.15 
Pe klo 11.30-12.00 
Pe klo 12.15-13.00 (45 min) 
Pe klo 13.15-14.00 (45 min) 

KUNTOSALIRYHMÄT 

Impivaara 

Paikka: Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4, 
Turku 
Aika: ti klo 11.00-12.00 
          ti klo 12.00-13.00 
          to klo 12:30-13:30 
          to klo 13:30-14:30 
Ryhmien kesto: 6.9.-15.12. (15 kertaa, itsenäi-
syyspäivänä 6.12. ei ryhmiä) 
Syyskauden hinta: 39 €/jäsenet, 59€/muut. Ei si-
sällä uintilippua.  

Kaipaatko ohjausta kuntosaliharjoittelun aloituk-
seen? Nivelyhdistyksen kuntosalivuoroilla Impi-
vaaran tilauskuntosali Männistössä harjoitellaan 
yleensä omatoimisesti, mutta syyskauden 2022 

kolmella ensimmäisellä kerralla paikalla yhdistyk-
sen vapaaehtoinen ohjaaja antamassa harjoittelu-
vinkkejä ja auttamassa alkuun. Tämän lisäksi tiis-
taina 4.10. ja torstaina 6.10. ohjaamassa Tule-tie-
tokeskuksen fysioterapeutti. 

Lehmusvalkama 

Paikka: Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, Kar-
viaiskatu 7, Turku 
Aika: tiistaisin klo 17.30-19.00 
Ryhmän kesto: 6.9.-13.12. (15 kertaa) 
Ei ennakkoilmoittautumista, tule silloin kun itsel-
lesi sopii. Osallistujille maksuton. Yhdistyksen va-
paaehtoinen ohjaaja paikalla, 27.9. paikalla Tule-
tietokeskuksen fysioterapeutti ohjaamassa ja an-
tamassa vinkkejä harjoitteluun. 

Ruusukortteli 

Paikka: Ruusukorttelin Hyvinvointikeskus, Puisto-
katu 11 B 
Aika: maanantaisin klo 16.00-17.30 
Ryhmän kesto: 5.9.-12.12. (15 kertaa) 
Ei ennakkoilmoittautumista, tule silloin kun itsel-
lesi sopii. Osallistujille maksuton. Yhdistyksen va-
paaehtoinen ohjaaja paikalla, 12.9. paikalla Tule-
tietokeskuksen fysioterapeutti ohjaamassa ja an-
tamassa vinkkejä harjoitteluun. 

 
Kaarinan Visiitti 

Paikka: Rantayrttikatu 1, Kaarina 
Aika: maanantaisin klo 16.30-18.00 
Ryhmän kesto: 5.9.-12.12. (15 kertaa) 
Hinta: Visiittikortilla; kaarinalaiset 35€ / muut 
40€. Visiittikortin voi ostaa Kaarinan kaupungin 
palvelupisteestä, Lautakunnankatu 4, Kaarina.  

Omatoimiseen harjoitteluun, ei ohjaajaa. 26.9. 
paikalla Tule-tietokeskuksen fysioterapeutti oh-
jaamassa ja antamassa vinkkejä harjoitteluun. 

Omaishoidon tukikeskus Visiitin esteetön kunto-
sali on suunnattu toiminta- ja liikuntakyvyltään 
heikentyneille ikääntyneille, vammaisille ja pitkä-
aikaissairaille henkilöille, jotka tarvitsevat estee-
töntä ja helppokäyttöistä kuntosalia. Lisäksi salia 
voivat käyttää 65 vuotta täyttäneet. Jos olet alle 
65-vuotias, varaudu esittämään Nivelyhdistyksen 
jäsenkortti Visiittikortin ostamisen yhteydessä.  
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KÄVELY 

Kaarinan Nivelkävely 

Paikka: Lähtö Puntarin edestä, Pyhän Katariinan 
tie 7 
Aika: klo 15.30-16.30  
Kävelyiden päivämäärät: 
Ti 27.9. 
Ti 25.10. 
Ti 22.11 
Osallistujille maksuton 
 
Kävely kuntoon -ryhmä 

Paikka: Nivelyhdistyksen toimitila,  
Lonttistentie 9 B 15, Turku 
Aika: torstaisin 13-14.30 
Ryhmän kesto: 8.-29.9. (4 kertaa) 
Ryhmän hinta: 10€, maksetaan ensimmäisen ko-
koontumiskerran yhteydessä. 
Ohjaajana: Tule-tietokeskuksen fysioterapeutti ja 
fysioterapeuttiopiskelija. 
Ryhmään mahtuu 8 osallistujaa. Ilmoittaudu vii-
meistään maanantaina 5.9. toimistolle tai ver-
kossa www.nivelposti.fi/kavelykuntoon/ 

Kävelykaveri-toiminta 

Ulkoilu virkistää ja kävely on mukavampaa seu-
rassa! Autamme halukkaita löytämään kävelyka-
verin: ilmoittaudu, niin saatamme yhteen käve-
lyseuraa kaipaavat läheltä toisiaan. 

Voit ilmoittautua ilmoittamalla yhteystietosi sekä 
mistä haet kävelykaveria toimistolle, tai täyttä-
mällä lomakkeen verkkosivuilla: www.nivel-
posti.fi/kavelyt/ 

RYHMÄLIIKUNTA 

Ryhmien toteutumiseen vaadittava minimi 

on 12 osallistujaa / ryhmä.  

Niveljooga Turussa 

Paikka: Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, Kar-
viaiskatu 7, Turku, iso sali katutasossa. 
Aika: maanantaisin klo 11.00-12.00 
Ryhmän kesto: 19.9.-21.11.,varakerta 28.11. (10 
kertaa) 
Syyskauden hinta: 60€  
Ohjaaja: Heikki Vuorila 

Mukaan tunneille lämpimät vaatteet, oma jooga-
matto, pieni käsipyyhe (selän alle) ja vesipullo. 

Niveljooga Naantalissa 

Paikka: Kesti-Maaria, Maariankatu 2, Naantali 
Aika: maanantaisin klo 15-16 
Ryhmän kesto: 19.9.-21.11.,varakerta 28.11. (10 
kertaa) 
Syyskauden hinta: 60€/jäsenet, 80 €/muut Huom! 
Myös Naantalin Reumayhdistyksen jäsenet voivat 
osallistua jäsenhintaan. 
Ohjaaja: Heikki Vuorila 

Mukaan tunneille lämpimät vaatteet, oma jooga-
matto, pieni käsipyyhe (selän alle) ja vesipullo. 

Äijäjooga 
 
Paikka: Lehmusvalkaman Hyvinvointikeskus, Kar-
viaiskatu 7, Turku, iso sali katutasossa. 
Aika: maanantaisin klo 12.30-13.30 
Ryhmän kesto: 19.9.-21.11.,varakerta 28.11. (10 
kertaa) 
Syyskauden hinta: 60€ 
Ohjaaja: Heikki Vuorila 

Mukaan tunneille lämpimät vaatteet, oma jooga-
matto, pieni käsipyyhe (selän alle) ja vesipullo. 

Lavis-lavatanssijumppa 

Paikka: Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puisto-
katu 11 B. 
Aika: maanantaisin klo 15.00-16.00 
Ryhmän kesto: 19.9.-7.11. 
Syyskauden hinta: 50€/8 kertaa 
Ohjaaja: Riitta Lindroos 

Mukaan tunneille sisäliikuntavarusteet, sisäken-
gät ja juomapullo. 

 
Asahi Kaarina 

Paikka: Vaparin discotila, Kyynäräkatu 3, Kaarina 
Aika: maanantaisin 17.15-18.00 
Ryhmän kesto: 12.9.-14.11./10 kertaa 
Hinta: 50 €/jäsenet, 70 €/muut 
Ohjaajana: Risto Lehto 
 
 
 

http://www.nivelposti.fi/kavelykuntoon/
http://www.nivelposti.fi/kavelyt/
http://www.nivelposti.fi/kavelyt/


Syksy 2022 

 

  

FasciaMethod 1 – tasapaino ja voima  

Paikka: Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puisto-
katu 11 B, käynti Koulukadun puolelta 
Aika: keskiviikkoisin klo 16.00-16.45 
Ryhmän kesto: 14.9.-16.11. (10 kertaa) 
Syyskauden hinta: 50€ 
Ohjaajana: Hanna Pihlajamaa  

Mukaan tunneille joustavat sisäliikuntavaatteet, 
oma jumppamatto ja vesipullo. Sisäkenkiä ei tar-
vita. 
 
FasciaMethod 2 – liikkuvuus  

Paikka: Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puisto-
katu 11 B, käynti Koulukadun puolelta 
Aika: keskiviikkoisin klo 16.45-17.45 
Ryhmän kesto: 14.9.-16.11. (10 kertaa) 
Syyskauden hinta: 60€ 
Ohjaaja: Hanna Pihlajamaa 

Mukaan tunnille joustavat sisäliikuntavaatteet, 
oma jumppamatto, hierontapallo ja vesipullo. Si-
säkenkiä ei tarvita. 
 
FysioPilates 

Paikka: Turun Seudun Hengitysyhdistyksen liikun-
tasali (Bastioninkatu 4, Skanssi) 
Aika: tiistaisin klo 18.15-19.15, pukuhuoneet käy-
tettävissä klo 18.00 alkaen 
Ryhmän kesto: 13.9.-15.11. (10 kertaa) 
Syyskauden hinta: 60€ 
Ohjaaja: Outi Pohjanjoki 

Mukaan tunnille vesipullo ja oma jumppamatto. 
 

LAJIKOKEILUT JA MUUT RYHMÄT 

Asahi 

Ke 14.9. klo 14.30–16 Härkätien Nivelkerho, Pal-
velukeskus Ruskassa (Hyvättyläntie 9, Lieto). 
Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista. Ohjaa-
jana Risto Lehto. 

Melonta 

To 8.9. klo 17-19, Turun soutu- ja melontakeskus 
(Rykmentintie 55). Keskuksen työntekijä opastaa 
aluksi perusasiat, jonka lisäksi ohjaamassa ja 
avustamassa kaksi yhdistyksen vapaaehtoista. 

Osallistumismaksu 20 €/hlö maksetaan paikan 
päällä (käteinen, kortti, Smartum-setelit). Ilmoit-
taudu viimeistään 5.9.  

Niveljooga 

Ma 5.9. klo 11-12 Lehmusvalkaman hyvinvointi-
keskus, iso sali katutasossa, Karviaiskatu 7, Turku. 
Osallistujille maksuton. Ei ennakkoilmoittautu-
mista, saavu vain paikalle. Mukaan tunnille lämpi-
mät vaatteet, oma joogamatto, pieni käsipyyhe 
(selän alle) ja vesipullo. Jos sinulla ei ole omaa 
joogamattoa, voit lainata sellaisen paikan päältä. 
Ohjaaja Heikki Vuorila. 

To 8.9. klo 18.30–20, Naantalin Nivelkerho. Ryh-
mähuone 4 Naantalin srk-keskuksessa, Piispantie 
2. Osallistujille maksuton, ei ennakkoilmoittautu-
mista. Ohjaaja Heikki Vuorila. 

Äijäjooga 

Ma 5.9. klo 12.30-13.30 Lehmusvalkaman hyvin-
vointikeskus, iso sali katutasossa, Karviaiskatu 7, 
Turku. Osallistujille maksuton. Ei ennakkoilmoit-
tautumista, saavu vain paikalle. Mukaan tunnille 
lämpimät vaatteet, oma joogamatto, pieni käsi-
pyyhe (selän alle) ja vesipullo. Jos sinulla ei ole 
omaa joogamattoa, voit lainata sellaisen paikan 
päältä. Ohjaaja Heikki Vuorila. 

Kohti terveempiä elintapoja -pienryhmävalmen-
nus 

Pienryhmävalmennus terveellisistä elintavoista ja 
elämäntapamuutoksesta kiinnostuneille. Tavoit-
teena on hyvä olo ja pysyvä painonhallinta, ei pi-
kakuuri tai ihmedieetti. Pysyvän painonhallinnan 
tukemiseksi mietitään omia pieniä, päivittäisiä 
muutoksia liittyen painonhallintaan, ravitsemus-
tottumuksiin, liikuntaan sekä terveyteen. Ryhmän 
tuella saadaan motivaatiota terveellisempään elä-
mään. 

Ryhmä kokoontuu yhdistyksen toimitilassa (Lont-
tistentie 9, käynti Helsinginkadun puolelta) tors-
taisin klo 16.30-18.30 yhteensä kahdeksan kertaa, 
22.9.-13.10. ja 3.-24.11. Ryhmän vetäjä ft. Sanna 
Niemi. Valmennuksen hinta 100 €/henkilö. Mu-
kaan mahtuu 12 osallistujaa. Valmennus toteu-
tuu, jos osallistujia on vähintään 9. Ilmoittaudu 
mukaan viimeistään torstaina 8.9.  
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Osallistuminen liikuntatoimintaan  
ja poissaolot 

 
Impivaaran kuntosalivuorot 

 

• Poissaolon voi korvata toisessa ryhmässä, jossa on tilaa. Poissaolosta ja korvaavasta kerrasta tulee 

sopia etukäteen liikuntavastaavan kanssa. 

• Liikuntavastaavan puhelinnumero on 045 881 3113. 

 

Muut liikuntaryhmät 

 

• Mikäli poissaoloja tulee yhtämittaisesti vähintään 5 vakavan sairauden tai muun vastaavan syyn 

vuoksi, voidaan käyttämättä jääneet kerrat hyvittää. Hyvitys pyydetään ottamalla yhteyttä toimis-

toon. 

• Jälkikäteen ilmoitettu poissaolo voidaan hyvittää seuraavan liikuntakauden osallistumismaksusta. 

• Etukäteen ilmoitettu poissaolo voidaan hyvittää rahana. Samalla katsotaan ryhmän jäsenyys ko. 

kaudelta peruuntuneeksi. 

• Yksittäisiä poissaoloja ei voi korvata muissa ryhmissä, mutta tilalle voi itse sopia varahenkilön. Vara-

henkilö merkitsee nimensä listaan. 

• Verkahovin vesijumppaan voi ostaa myös 10 kerran kortin, joka on tarkoitettu vain jäsenille. Kortilla 

voi osallistua niihin ryhmiin, joissa on tilaa. Ryhmät ovat nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla ja 

niistä voi kysyä myös toimistolta. 10-kortti on tarkoitettu satunnaiseen osallistumiseen eikä oikeuta 

pysyvään ryhmäpaikkaan. Yhdistys voi rajoittaa myynnissä olevien 10-korttien määrää. 

• Verkahovin allasjumppien ohjaajilla on esteiden varalle sijaisjärjestely, mutta mikäli peruutus on 

äkillinen eikä sijaista saada, on allastila ryhmäläisten käytössä omatoimiseen jumppaamiseen ja va-

paaseen uintiin peruuntuneen jumpan ajan. Peruuntuneen jumpan voi lisäksi käydä korvaamassa 

niissä yhdistyksen allasjumpissa, joissa on tilaa. Korvaavan jumpan yhteydessä osallistujan tulee il-

moittaa nimensä ryhmän allasavustajalle, joka kirjaa osallistumisen ylös. Allasjumpparyhmät, joissa 

on tilaa, voi tarkistaa yhdistyksen verkkosivuilta tai soittamalla toimistolle. Mikäli yhteen ryhmään 

kohdistuu kevätkauden aikana enemmän kuin kolme tai syyskauden aikana enemmän kuin kaksi 

peruutusta, järjestetään ryhmälle ylimääräinen korvaava jumppa kauden päätteeksi. 

• Edellä kuvatuista tilanteista poikkeavissa tapauksissa voi korvausasian perusteluineen saattaa yhdis-

tyksen taloustoimikunnan käsiteltäväksi. 

  


