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1. Yleistä  

 

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

joka rekisteröitiin vuonna 2005.  

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

merkittävä, joten sen ennaltaehkäisy ja oikea-aikainen hoito on tärkeää. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena 

on nivelterveyden edistäminen. Tähän sisältyy nivelsairauksien ennaltaehkäisy, sairastuneiden hoidon ja kun-

toutumisen edistäminen sekä jäsenten sosiaalisen toiminnan ja henkisen vireyden ylläpitäminen. Toiminnassa 

korostuu osallisuus, yhteisöllisyys ja vertaistuki. 

Yhdistyksellä oli 2376 jäsentä vuoden 2022 alussa (vuosi 2021: 2515, 2020: 2665). Koronatilanne vaikuttaa 

edelleen jäsenmäärään ja toiminnan järjestämiseen niitä vähentävästi. 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 ver-

taistoimintaan sekä tiedotustoimintaan. 

Toimitilassa sijaitsee yhdistyksen toimisto, jossa yhdistyksen työntekijät työskentelevät. Toimitilassa on kaksi 

kokoushuonetta ja kaksi työhuonetta sekä kaksi työpistettä. Kokoushuoneissa järjestetään suurin osa yhdistyk-

sen hallituksen ja toimikuntien kokouksista. Siellä kokoontuvat yhdistyksen vertaisryhmät sekä suurin osa yh-

distyksen kurssitoiminnasta. Toimitilasta voi noutaa yhdistyksen esitteitä ja oppaita. Myös muuta niveltervey-

teen liittyvää materiaalia on saatavilla. 

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

Toiminnan suunnittelussa huomioidaan jäsenistön toiveet palautteiden ja vuonna 2020 tehdyn jäsenkyselyn 

pohjalta. Seuraava jäsenkysely tehdään vuoden 2023 alussa. Yhdistyksen strategia on voimassa vuosille 2019-

2023. Strategisia tavoitteet päivitettiin syksyllä 2021. Yhdistyksen hallitus tekee uuden strategian vuonna 2023. 

Vuoden 2023 teema on ”Annetaan innon tarttua!”. Teeman myötä halutaan luoda uskoa uuden nousun mah-

dollisuuteen poikkeusajan jälkeen. Samalla halutaan kannustaa jäseniä liikkeelle ja osallistumaan toimintaan. 
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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 haluttu yhteis-

työkumppani. Monipuolinen toimintamme perustuu ammattimaisesti ohjattuun, innovatiiviseen vapaaehtois-

työhön. 

 

MISSIO 

 
Turun Seudun Nivelyhdistys ry on vahva paikallinen toimija. 

 

Se merkitsee ajantasaisen, oikean tiedon ja kokemusten jakamista nivelterveyteen liittyen. Tarjoamme moni-

puolista nivelystävällistä liikuntaa, vertaistoimintaa sekä sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa. Toimin-

nan toteuttamisen keskiössä ovat koulutetut vapaaehtoistyöntekijät. 

 

Olemme aktiivinen toimija tuki- ja liikuntaelinkentällä. Edistämme nivelrikkoisen hyvän arjen toteutumista 

myös tekemällä edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä. Toimimme hyvässä yhteistyössä terveydenhuoltoalan toi-

mijoiden kanssa ja täydennämme sen palveluita. 

 

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 ennakkoluulottomasti, katseemme 

on tulevaisuudessa. 

 

3. Yhteisöllisyys ja inhimillisyys 

 

Toimintamme on ihmisläheistä ja jäsenlähtöistä, teemme 

asioita yhdessä. 

Edistämme osallisuutta. 

 

 

 



4 

 

STRATEGISET TAVOITTEET VUOSILLE 2022-2023 

 

 

Vapaaehtoistoiminta 

 

Vapaaehtoistoiminta on yhdistyksemme perusta. Panostamme vapaaehtoistyön laatuun kouluttamalla ja huo-

mioimalla 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, työergonomi-

aan, 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. Vies-

tinnässämme 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 toimin-

taan. Meille on tärkeää kuulla jäseniämme ja seurata toimintakenttämme tutkimusta. Huomioimme kohderyh-

mämme 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 jäse-

niemme hyvinvoinnista ja mukautamme toimintaamme sen mukaisesti. 

 

Vaikuttamistyömme päämäärä on jäseniemme hyvinvointi.   

 

 

 



5 

 

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 vapaaeh-

toistyöntekijöitä.  

Vuonna 2023 yhdistyksen hallitus tulee tekemään strategiatyötä ja seuraamaan toimintakentän muutosta en-

tistä tarkemmin. Työntekijä- ja muita kiinteitä kuluja joudutaan yhä karsimaan. Toimitilaan liittyviä kustannus-

säästöjä lähdetään selvittämään. Lisäksi Veikkausvaroin tuotettavat valtionavustukset ovat entistä epävarmem-

mat toimintaympäristön muutoksen vuoksi. 

Kaikessa toiminnassa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan esteettömyys. 

Vuoden aikana vahvistetaan ja lisätään ruotsinkielistä toimintaa yhdistyksessä toteuttamalla esimerkiksi ver-

tais- ja tiedotustoimintaa ruotsin kielellä. Kehittämistyön tueksi voidaan hakea avustuksia. 

 

2.1 Nivelverkko-luennot 
 

Asiantuntijaluentoja järjestetään vuoden aikana kuusi. Luennot järjestetään Turussa ja lähikunnissa sekä osa 

tarpeen mukaan suoratoistettuina eli striimattuina. Luennot tallennetaan Nivelverkko.fi-sivustolle, josta ne 

ovat maksutta vapaasti katsottavissa. Saavutettavuusdirektiivin mukaisesti videot on tekstitetty syyskuusta 

2020 lähtien. Yhteistyötä tehdään vuosittain eri kumppaneiden kanssa. Viime vuosien kumppaneita ovat olleet 

TYKS tutkii ja hoitaa -luentotoiminta, Lieto-opisto, Turun seudun Reumayhdistys, Lounatuulet Yhteisötalo, 

TULE-tietokeskus, Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry, Suomen Nivelyhdistys ja 

Turun seudun Vanhustuki. Uudeksi yhteistyökumppaniksi kaavaillaan Petrea kuntoutusta. Luentotallenteet ja    

-tekstitykset teetetään ostopalveluna. Luentoja suunnittelee ja järjestää vapaaehtoistyön koordinaattori yh-

dessä Luentotyöryhmän kanssa.  

 

Yhdistyksen luennoilla on vapaaehtoisia luentoavustajia. Vuokkokodin sekä Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman 

hyvinvointikeskusten kanssa järjestetään luentokerhotoimintaa, jota pitävät vapaaehtoiset. Toimintaa pilotoi-

tiin vuonna 2022 Vuokkokodin kanssa.  Luentokerhotoiminnasta järjestetään koulutus kiinnostuneille vapaaeh-

toisille. Luentokerhotoiminnassa yhdistetään Nivelverkko-luennot sekä vertaiskeskustelut.  

 

Vuonna 2021 perustetun Nivelverkon Facebook-

sivujen ylläpitoa jatketaan. Sitä kautta markkinoi-

daan luentoja ja luentojen videotallenteita. 

 

Kevääksi 2023 suunniteltuja luentoaiheita ovat uni, 

olkapään kiputilat ja hiirikäden ongelmat, yleisesti 

nivelrikosta sekä milloin mennä leikkaukseen. Syk-

syn aiheiksi on suunniteltu luennot nivelrikon kun-

toutuksesta, osteoporoosista sekä geriatrian lääkä-

riltä. 
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2.2 Vertais- ja vapaaehtoistoiminta 

2.2.1 Vertaistoimintaa kehitetään  
 

Vertaistoiminta jakaantuu seuraaviin alaosioihin 

Nivelrikon vertaistukiryhmät 

Nivelrikon vertaistukiryhmiä järjestetään kevään ja syksyn aikana 

muutaman kerran kuukaudessa maanantai-iltapäivisin. Säännöllisesti 

kokoontuvia ryhmiä on kolme: käden ja olkapään, lonkan ja polven 

sekä nilkan ja jalkaterän nivelrikon ryhmät.  

Kerran kuussa maanantai-iltaisin järjestetään ammattilaisten alustama 

ryhmä, jossa mukana on myös vapaaehtoinen. Ammattilaisen alustuk-

sen jälkeen vapaaehtoinen voi jatkaa vertaiskeskustelua aiheesta. 

 

Muut tiedolliset vertaistukiryhmät ja toiminta 

Ryhmä arjen muutosten tueksi, jonka alussa asiantuntija tulee puhumaan elämäntapamuutoksesta ja kuinka 

sitä voidaan toteuttaa pienin askelin. Tämän jälkeen ryhmästä saa vertaistukea omien muutosten työstämi-

seen.  

Hyvinvointitapahtuma järjestetään syksyllä lauantaina tai arki-iltana, jolloin siihen osallistuminen on myös työ-

ikäisille mahdollista.  

Hyvinvointileirejä järjestetään yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Keväällä leiri järjeste-

tään maaliskuussa ja se kestää perjantaista sunnuntaihin. Syksyllä leiri järjestetään lokakuussa ja se kestää 

maanantaista torstaihin. Leirit ovat teemallisia ja hyvinvointi sekä liikunta ovat keskeinen osa niiden sisältöä.  

 

Toiminnalliset vertaisryhmät  

Lukupiiri kokoontuu keväällä ja syksyllä kerran kuussa. Kirjat päätetään etukäteen puolivuosittain ja ne tiedote-

taan Nivelposti-lehdessä. 

Yhteislauluillat järjestetään keväällä ja syksyllä joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko. Laulamisen ohessa on 

kahvittelua ja keskusteluja. 

Kaffetreffit kokoontuvat keväällä ja syksyllä kerran kuukaudessa. Kaffetreffeillä kahvitellaan, käydään vertais-

keskusteluja sekä pelataan yhdessä Skip-Boa tai muita korttipelejä. 

Niveltreffit kokoontuvat kerran kuukaudessa tiistaisin paitsi heinäkuussa. Elokuun alussa järjestetään niveltref-

fien lisäksi Niveltreffit rannalla eli tapaaminen Ekvallan esteettömällä uimarannalla. 

 

Yksilövertaistuki 

Yksilövertaistukea on mahdollista saada yhdistyksen kautta henkilökohtaisesti vapaaehtoistyöntekijän kanssa, 

kävelykaveritoiminnassa, vertaispuhelimeen soittamalla tai verkossa. Yksilövertaistuki toimii vertaisryhmien ja 

tapahtumien rinnalla ja tarjoaa lisätukea sitä kaipaavalle.  
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2.2.2 Vapaaehtoistoimintaa vahvistetaan  

Kevätkaudella järjestetään vapaaehtoistoiminnan jatkokurssi. Syyskaudella järjestetään puoli päivää kestävä 

vapaaehtoistyön peruskurssi. Kurssi antaa valmiudet toimia yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijänä, myös ver-

taisohjaajana. Kurssille voivat osallistua myös muiden tule-yhdistysten jäsenet. Vapaaehtoistyön koordinaattori 

pitää vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille lyhyitä opastushetkiä pitkin vuotta, jolloin toimintaan pääsee mukaan 

nopeastikin. 

Toiminnassa mukana oleville vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään kaksi lisäkoulutusta vuoden aikana. Omia 

tapaamisia järjestetään myös eri vapaaehtoistyötä tekeville, esimerkiksi nivelkerhojen vetäjille. Ryhmien vetä-

jien kanssa suunnitellaan yhdessä aikatauluja ja sisältöä. 

Yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijät kutsutaan tammi-helmikuussa sekä elo-syyskuussa vapaaehtoisten yhteisiin 

iltamiin, joissa on tarjolla mm. erilaista ohjelmaa ja pientä syötävää. Vuoden aikana huomioidaan Vertaistuen 

päivä 20.10. (lokakuun kolmas torstai) sekä Vapaaehtoisten päivä 5.12. 

Vapaaehtoistyöntekijöille lähetetään oma uutiskirje 5-6 kertaa vuodessa. Vertaisohjaajat pidetään ajan tasalla 

kokoontumistilan materiaalien avulla alan tärkeistä muutoksista sekä yhdistyksen tapahtumista tiedotta-

malla.  Vapaaehtoistyön koordinaattori tukee vapaaehtoisten toimintaa sekä koordinoi vapaaehtoistyön ja ver-

taistoiminnan kokonaisuutta. 

Yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa esitellään sopivissa tapahtumissa vuoden aikana. Yhdistyksen tiedot löytyvät 

Terveyskylä.fi-sivuston Vertaistalosta. 

Vapaaehtoistyön toimikunta kokoontuu vuoden aikana noin kuusi kertaa suunnittelemaan ja kehittämään toi-

mintaa. 

 

2.3 Liikuntatoiminta  

 

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

tarjoaa sekä säännöllisiä liikuntaryhmiä että mahdollisuuksia kokeilla uusia lajeja. Yhdistyksessä on nimetty lii-

kuntavastaava ja liikuntatoimikunta, joka kokoontuu vuoden aikana noin kymmenen kertaa. Liikuntavastaava 

toimii toimikunnan puheenjohtajana ja hänen käytössään on yhdistyksen puhelin ja sähköposti. Kuntosaliryh-

missä vierailee muutaman kerran kauden aikana vapaaehtoistyötä tekevä fysioterapeutti sekä TULE-tietokes-

kuksen fysioterapeutti.  

Liikuntaryhmät ovat avoimia myös muille kuin jäsenille. Pääsääntöisesti osallistumismaksu ryhmää kohden on 

tällöin 20 € suurempi kuin yhdistyksen tai jonkin muun Turun seudun tule-yhdistyksen jäsenille. Yksittäisten 

ryhmien osalta tehdään yhteistyötä Turun Seudun Kehitysvammaisten tuen, Lounais-Suomen neuroyhdistyk-

sen, Turun Seudun Parkinson yhdistyksen sekä Turun Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa, jolloin heidän jäse-

nillään on mahdollisuus osallistua kyseiseen ryhmään jäsenhintaan. Yhteistyötä pyritään edelleen vuonna 2023 

lisäämään ja vahvistamaan.  

Vuoden 2023 liikuntatoiminnan toimintasuunnitelman laatimisvaiheessa liikuntaryhmien käyttämiin tiloihin ja 

ohjauksen ostopalveluihin liittyy epävarmuuksia. Tarpeen mukaan toimintaa mukautetaan muuttuneisiin olo-

suhteisiin. Liikuntatoiminnan talouden tasapainottamiseksi ja järjestämiskustannusten nousun vuoksi osallistu-

mismaksuihin tehdään kaikissa ryhmissä maltillisia tarkistuksia.  

Hyväksi havaittuja toimintamuotoja, kuten allasjumppaa ja kuntosaliryhmiä jatketaan. Allasryhmät Verkaho-

vissa jatkavat, mikäli allastila on käytettävissä ja järjestämiskustannukset mahdollistavat ryhmien ylläpidon. Uu-

sia allastiloja selvitetään. Yhdessä ryhmässä on yleisavustaja Avustajakeskukselta.  
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Yhdistyksen Verkahovin allasjumppien vapaaehtoiset allasavustajat 

toimivat jatkossa nimikkeellä ”liikuntavapaaehtoinen”. Kausimak-
suista myönnettävistä alennuksista luovutaan ja liikuntavapaaeh-

toisia muistetaan kutsumalla heidät yhdistyksen vapaaehtoisten 

kiitostapahtumiin.  

Raision Ulpukassa toimii maanantaisin kaksi ryhmää. Kevätkau-

den jälkeen selvitetään mahdollisuutta toisen ryhmän siirtämi-

seen keskiviikolle tai torstaille, jolloin halukkaat voivat jumpata 

kahdesti viikossa.  

Allasjumppiin on kausimaksun lisäksi tarjolla sarjakortteja niihin 

ryhmiin, joissa on tilaa. Kortteja myydään vain yhdistyksen jäse-

nille. 

Kuntosaliryhmät jatkavat toimintaansa. Impivaaran tilauskun-

tosali Männistössä on neljä ryhmää viikossa. Lisäksi yhdistyk-

sellä on yhdistyksen jäsenille tarkoitetut maksuttomat kuntosa-

livuorot Ruusukorttelissa ja Lehmusvalkamassa sekä Turun seu-

dun Reumayhdistyksen kanssa yhteinen vuoro Kaarinan Visii-

tissä. Ruusukorttelissa ja Lehmusvalkamassa vuoroilla on mu-

kana yhdistyksen vapaaehtoinen ohjaaja. 

Lisäksi järjestetään nivelystävällisiä jumppia, kuten Lavis, Asahi- ja Fysiopilates -ryhmät sekä FasciaMethod-ke-

honhuoltoryhmä. FasciaMethod-ryhmistä Liikkuvuus jatkaa edelleen, mutta Tasapaino ja voima -ryhmästä luo-

vutaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Syksyllä uutena käynnistetään toiminnallinen KuntoVoiTas-ryhmä.  

Kävely kuntoon -ryhmä järjestetään yhteistyössä TULE-tietokeskuksen kanssa syksyllä. Ryhmä kokoontuu neljä 

kertaa, jonka aikana osallistujat saavat tietoa oikeasta kävelytekniikasta ja -ergonomiasta sekä tekevät käytän-

nön harjoitteita oman kävelytekniikan parantamiseksi. Suosituissa lajikokeiluissa kokeillaan keväällä toiminnal-

lista KuntoVoiTas-harjoittelua.   

 

2.4 Harraste- ja virkistystoiminta 

 

Virkistystoiminnalla on keskeinen merkitys jäsenten sosiaalisen toi-

mintakyvyn ja aktiivisuuden ylläpitämisessä. Koronaan liittyvien 

rajoitusten päätyttyä retkien painopiste siirtyy lähiretkistä takaisin 

perinteisiin päiväretkiin. Retkiohjelmissa painottuvat edulliset, va-

paaehtoisten suunnittelemat ja toteuttamat kokonaisuudet, jolloin 

osallistumismaksut saadaan pidettyä kohtuullisina ja niiden toteut-

taminen mahdollistuu pienemmilläkin osallistujamäärillä. Vuoden 

aikana retkiä järjestetään neljä. Retkistä kaksi järjestetään arkipäi-

vänä ja kaksi viikonloppuna. Lisäksi loppukeväällä järjestetään kah-

den päivän yhteistyöretki Keuruulle sekä Serlachius-museoon 

Mänttään TTC-Charterin kanssa.  

Huhtikuussa järjestetään taas jäsenistön toivoma Yllätysretki. Ke-

vään toinen retki suuntautuu Askaisiin ja Louhisaareen. Syksyllä 

tehdään retki Köyliöön ja Säkylään ja joulukuussa vuorossa on pe-

rinteinen jouluretki.  

Vuoden aikana pyritään järjestämään yhdistyksen risteily Turku-

Tukholma-Turku.  



9 

 

2.5 Tiedotustoiminta 

 

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

mään ja Luentotyöryhmään. Tiedottamisen päätavoitteena on nivelterveyden ja -tietouden edistäminen. Yhdis-

tyksen tiedotustoiminta perustuu luotettavaan ja tieteeseen perustuvaan, puolueettomaan tietoon. Tiedotus-

toiminnalla lisätään yhdistyksen näkyvyyttä, tunnettuutta ja avoimuutta sidosryhmien ja kansalaisten keskuu-

dessa. Tiedotustoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota tiedon luotettavuuteen. Vuoden aikana lisätään yhä 

ruotsinkielistä viestintää mm. Nivelposti-lehden artikkeleissa. 

Yhdistyksen www-sivu nivelposti.fi-uudistetaan vuoden aikana, mikäli uudistustyölle saadaan rahoitus. 

Lehtien yhdistys- ja tapahtumapalstoilla kerrotaan yhdistyksen tapahtumista. Mainostilaa ostetaan erityisesti 

luentojen markkinointiin. Verkkoluentojen ja tapahtumien markkinoinnissa on käytetty maksettua Facebook-

mainontaa.  

Noin kaksi kolmasosaa jäsenistä on ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitteensa. Sähköisen viestinnän kana-

via ovat verkkosivusto, kuukausittain lähetettävä sähköinen jäsenkirje ja Facebook. Viime vuosien aikana on 

otettu käyttöön Twitter, Instagram ja LinkedIn-tili.  

Yhdistys näkyy myös aktiivisesti aihepiiriinsä liittyvissä tapahtumissa. Esittelypisteitä järjestetään eri tilaisuuk-

siin. Yhdistyksen toimintaa esitellään luennoimalla esimerkiksi ammattilaisille ja harrastusryhmille niveloireista 

ja yhdistyksen toiminnasta. 

 

2.6 Nivelkerhot  

 

Yhdistyksellä on kolme Nivelkerhoa: Raision ja Naantalin Nivelkerho, Kaarinan Nivelkerho ja Härkätien Nivel-

kerho Liedossa. Varsinaisen toimintansa ohella kerhot ovat tärkeitä vertaistuen toteutumisen kannalta. Nivel-

kerhojen vetäjät kutsutaan yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja lisäksi järjestetään Nivelkerhojen vetäjien 

yhteinen tapaaminen keväällä ja syksyllä. 

 

2.6.1 Raision ja Naantalin Nivelkerho 

Raision ja Naantalin yhteinen Nivelkerho kokoontuu kerran kuussa Raision seurakunnan tiloissa. Kokoontumisia 

on vuoden aikana yhdeksän. Kevätkauden kokoontumisissa teemoiksi on suunniteltu pienapuvälineiden esitte-

lyä, niveljoogaa, rentoutumista, shindoa sekä kevätretkeä Haunisten altaalle. Syksyn ohjelma tarkentuu kevään 

aikana ja ilmoitetaan syksyn Nivelposti-lehdessä. 

Lisäksi yhdistys järjestää Raision Ulpukassa vesijumppaa kaksi ryhmää viikossa.  

 

2.6.2 Härkätien Nivelkerho 

Härkätien Nivelkerho kokoontuu keväällä palvelukeskus Ruskassa kerran ja aiheeksi on suunniteltu pienapuväli-

neiden esittelyä. Kokoontumiset jatkuvat, jos ryhmälle saadaan vetäjä.  

 

2.6.3 Kaarinan Nivelkerho 

Kaarinan Nivelkerhon kokoontumiset jatkuvat joka kuukauden toinen tiistai Kansalaistoiminnan keskus Punta-

rissa. Lisäksi yhteiset sauvakävelylenkit järjestetään kerran kuukaudessa tiistaisin keväällä ja syksyllä.  
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Keväällä ohjelmaan on suunnitteilla pienapuvälineiden esittelyä, vierailijaa apteekista, tietoa uniapneasta, ren-

toutusta, tietoa lääkkeettömästä kivunhoidosta sekä toukokuussa retki Kuusiston hiihtomajalle. Syksyn ohjelma 

tarkentuu kevään aikana ja ilmoitetaan syksyn Nivelposti-lehdessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Nivelterveysviikko  

 

Vuosittain järjestettävä Nivelterveysviikko järjestetään viikolla 16 eli 17.-23.4. Perinteistä teemaviikkoa viete-

tään nyt kolmatta kertaa peräkkäin yhteistyössä Suomen Nivelyhdistyksen kanssa. Myös TULE-tietokeskus huo-

mioi Nivelterveysviikon ohjelmassaan. 

Nivelterveysviikon teemana on vertaistuki. Teemaa tuodaan esille mm. tuomalla esille vertaistuen hyötyä tari-

noiden avulla. Tavoitteena on mahdollistaa yhä useamman löytäminen vertaistoiminnan pariin niin avun saa-

jana kuin vapaaehtoistyöntekijänäkin. 

Viikon aikana järjestetään Nivelverkko-luento sekä esitellään yhdistyksen toimintaa. Myös perinteinen vanhus-

ten palvelutempaus palvelutalossa järjestetään. Nivelterveysviikon tarkoituksena on tiedottaa laajasti nivelter-

veyteen liittyvistä asioista ja tehdä nivelasioita tunnetuksi.  

 

2.8 Muu toiminta 

 

Uusille jäsenille ja jäsenyydestä kiinnostuneille järjestetään vuoden aikana Nivelyhdistys tutuksi -infotilaisuuk-

sia. Tilaisuudet järjestetään pääosin verkossa ja osittain tapahtumien yhteydessä. Uudet jäsenet saavat myös 

tervetulopaketin, joka sisältää jäsenkortin, Nivelrikon hoito-oppaan (Orion 9/2018) ja esitteitä yhdistyksen toi-

minnasta. 

Ensitietoiltoja järjestetään tekonivelleikkauksiin valmistautuville tai niitä harkitseville neljä kertaa vuodessa. 

Iltojen vetäjänä toimii fysioterapeutti. Iltoja järjestetään myös ruotsin kielellä. 

Syyskauden avoimien ovien päivä järjestetään Vanhusten viikolla lokakuussa. Avoimien ovien päivät kutsuvat 

tutustumaan yhdistyksen toimintaan ja niiden yhteydessä myös yhdistyksen kumppanit esittelevät toimin-

taansa. 
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Tablettitietokoneiden lainausta jäsenille jatketaan. Tämän tueksi järjestetään tablettitietokoneiden käyttökou-

lutus lainaajille.  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys myy omaa Krämppää ja jumppaa -historiikkiaan, XCLIP-kyynärsauvapidik-

keitä, t-paitoja sekä Tuula Vainikaisen tietokirjoja. Bonus-liukuestekalossien erä myydään loppuun ja jatkossa 

kalosseja voi tilata jäsenetuhintaan suoraan tehtaalta. 

 

3 Yhteistyö ja hankkeet 

 

Yhdistys toimii aktiivisessa yhteistyössä eri järjestöjen ja alan toimijoiden kanssa. Vuosina 2013-2016 toteute-

tun TULE tutuksi-hankkeen ja TULE-tietokeskuksen myötä kehittynyttä yhteistyötä jatketaan Turun Seudun 

Luustoyhdistyksen, Turun seudun Reumayhdistyksen ja Turun Seudun Selkäyhdistyksen kanssa. TULE-tietokes-

kus on tarjonnut tärkeän lisän yhdistyksen toiminnalle.  

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

piakomiteassa, Lounatuulet-yhteisötalossa, Kansalaisareenassa sekä Vanhustyön Keskusliitossa.  

Lisäksi yhdistys on mukana Kansalaisareenan Valikko-työryhmän toiminnassa. Yhteistyötä tehdään myös mui-

den paikallisten yhdistysten kanssa, esimerkiksi Turun seudun Parkinson-yhdistyksen, Turun Seudun Kehitys-

vammaisten tuki ry:n, Lounais-Suomen neuroyhdistyksen, Turun Seudun Hengitysyhdistyksen ja Turun Seudun 

Vanhustuen kanssa.  

Yhteistyötä tehdään lisäksi muuan muassa seuraavien taho-

jen kanssa: Turun ja lähikuntien hyvinvointi- ja vapaa-ajan-

toimialat, Tyks Orto ja muut terveydenhuollon organisaa-

tiot, Turun Vanhustyön neuvottelukunta, Turun vammais-

neuvosto, Liedon kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto, Rai-

sio-opisto, Kaarinan kansalaisopisto, Avustajakeskus ja Suo-

men Nivelyhdistys. Lisäksi yhteistyötä diakoniatyön ja Rai-

sion seurakunnan kanssa.  

Yritysyhteistyötä tehdään mm. jäsenetutoiminnan, ilmoi-

tusmyynnin ja muun yhteistyön kautta. Yhteistyötä lähikun-

tien ja niissä toimivien järjestöjen sekä valtakunnallisten 

toimijoiden kanssa lisätään yhä. Yhdistys kuuluu Hyvinvoin-

tialojen liittoon. 

Yhdistys seuraa sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä 

erityisesti VAPI ry:n ja SOSTEn kautta.                              

 

4 Resurssit, henkilöstö ja talous 

 

Toiminnan ylläpitämiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Jäsenmaksu korotetaan vuoden alussa 28 euroon. Yh-

distys hakee yleis- ja kohdeavustuksia Turun kaupungin hallintokunnilta ja lähikunnilta sekä Varsinais-Suomen 

Hyvinvointialueelta. Lisäksi voidaan hakea rahoitusta säätiöiltä.  

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

tus raportoidaan ja haetaan vuosittain. STEAn hanke- ja muun rahoituksen hakeminen on mahdollista.  

Yhdistys toteuttaa pienimuotoista varainhankintaa, kuten arpajaisia ja myyntitoimintaa. Nivelposti-lehteen 

myydään ilmoitustilaa TJM-Systemsin toimesta.  
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Jäsenrekisteri- ja laskutusohjelmana toimii FloMembers. 

Vuonna 2023 yhdistyksessä työskentelevät toiminnanjohtaja, palvelukoordinaattori ja vapaaehtoistyön koordi-

naattori. Toimiin ja toimenkuviin vaikuttaa voimakkaasti avustukset sekä toiminnan toipuminen koronatilan-

teen jälkeen. Yhdistyksen toimistolla on tarjolla mahdollisuuksien mukaan paikkoja myös työkokeiluun, työhar-

joitteluun ja kuntouttavaan työtoimintaan. Harjoittelupaikkoja annetaan erityisesti henkilöille, joita tule-oireet 

koskevat. 

Yhdistyksen käytännön toiminnan toteuttamisesta vastaavat toimikunnat, joita ovat tiedotus-, liikunta-, 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. Tilintarkastajana toimii 

Jari Viljanen ja varatilintarkastajana Robert Wetterstein Aurum Auditilta.  

 

5 Toiminnan ohjaus ja seuranta 

 

Yhdistyksen toimintaa tilastoidaan säännöllisesti osallistujamäärien ja palautteenkeruun kautta. Näitä käyte-

tään toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun.  

Jäsenkysely toteutettiin vuosina 2017 ja 2020. Seuraava jäsenkysely toteutetaan vuoden 2023 alussa. 

Hallitus seuraa edellisten vuosien tapaan talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumista kolmen kuukau-

den välein. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvatekstit 

Kävelijät Sinapin leirikeskuksessa 

Joulukoristeita hamahelmistä 

Niveltreffit rannalla 

Samu Kaukoranta luennoi 

Nivelten karnevaalit-leirin tunnelmia 

Liikuntatoiminnan esittelypöytä 

Retki Valamon luostariin 

Retki Raision Rhodopuistoon 

Vuokkokodin asukkaiden ulkoilutusta 
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6 Toimintakalenteri 2023 
 

Muutokset mahdollisia!  

Toimintakalenteri julkaistaan www.nivelposti.fi/yhdistyksessa-tapahtuu 

 

Tammikuu 
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Helmikuu 

 

Maaliskuu 
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Huhtikuu 

 

Toukokuu 
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Kesäkuu 

 

Heinäkuu 
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Elokuu 

 

Syyskuu 
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Lokakuu 

 

Marraskuu 
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Joulukuu 

 

 

 

 

 


