
 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

    

  

 TURUN SEUDUN NIVELYHDISTYS RY   tiedottaa 
                                                                                                                      MARRASKUU 2017 
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Viimeisiä viedään! Bonuskalosseja jäljellä hajakokoja, lisätietoa 

tässä kirjeessä. 

Tässä uutiskirjeessä 
(klikkaamalla pääset suoraan aiheeseen) 

LIIKUNNAN KEVÄTKAUSI ON ALKANUT  – RYHMIIN ILMOITTAUDUTAAN 

VERKOSSA TAI TOIMISTOLLE 

INFOTILAISUUS ALLASJUMPISTA 1.2. 

ILMIANNA ALLASTILA – YHDISTYS ETSII TILOJA UUSILLE ALLASJUMP-

PARYHMILLE 

KIINNOSTAAKO VAPAAEHTOISTYÖ YHDISTYKSESSÄ? 

ETSIMME VAPAAEHTOISIA LUENTOKERHON VETÄJIÄ 

TAMMIKUUN VERTAISRYHMÄT 

TAMMIKUUN LUKUPIIRISSÄ KYUNG-SOOK SHININ HOVITANSSIJA 

TAMMI- HELMIKUUN NIVELKERHOT 

HELMIKUUN ALUN VERTAISRYHMIÄ 

YHTEISLAULUT HELMIKUUSSA 

ASIANTUNTIJAVIERAILUT MAANANTAIN ILTAVER-TAISRYHMISSÄ KE-

VÄÄLLÄ  

VIIMEISIÄ VIEDÄÄN: BONUSKALOSSIEN LOPPUUNMYYNTI 

JÄSENETULIIKKEIDEN EDUT VUONNA 2023 

NIVELPOSTI 1/2023 ILMESTYY TAMMIKUUN LOPUSSA  

YHDISTYKSEN AUKIOLOAJAT UUDISTUVAT 

Yhdistyksen toimisto palvelee jatkossa 

Ma klo 12-16 

Ke klo 9-12 

To klo 9-12 

Ilta-aukiolot keväällä 2023 

Ma 6.2., 6.3. ja 3.4. klo 12-18 

Aukioloajat koskevat käyntejä toimistolla sekä puhe-

linsoittoja. Jos puheluusi ei vastata toimiston aukiolo-

aikana, palvelemme todennäköisesti toimitilassa asioi-

via. Tällöin kannattaa soittaa hetken kuluttua uudel-

leen tai jättää soittopyyntö vastaajaan. Palvelemme 

joustavasti mahdollisuuksien mukaan myös aukioloai-

kojen ulkopuolella – ota yhteyttä, niin sovitaan sopiva 

aika asioinnille. 

LIIKUNNAN KEVÄTKAUSI ON ALKANUT  – RYHMIIN 
ILMOITTAUDUTAAN VERKOSSA TAI TOIMISTOLLE 

Allasjumpparyhmät (Verkahovi ja Ulpukka) sekä kun-

tosalivuorot (Impivaara, Ruusukortteli, Lehmusval-

kama ja Kaarinan Visiitti) ovat käynnistyneet 9.1. al-

kaen. Allasjumpparyhmiin ja Impivaaran kuntosaliryh-

miin mahtuu edelleen mukaan ja niihin voi ilmoittau-

tua joko yhdistyksen verkkosivuilla tai ottamalla yh-

teyttä toimistoon. Lehmusvalkaman, Ruusukorttelin ja 

Visiitin kuntosalivuoroille ei ole ennakkoilmoittautu-

mista, vaan paikalle voi tulla silloin kuin itselle sopii. 

Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman vuorot ovat mak-

suttomia, Kaarinan Visiitin vuorolle tarvitset Visiitti- 

tai 65+ kortin. 

TURUN SEUDUN NIVELYHDISTYS RY 
Åbonejdens Förening för Ledpatienter rf 
 

Lonttistentie 9 B 15 
20300 Turku 
Käynti Helsinginkadun puolelta 

YHTEYSTIEDOT 
Puhelin 040 351 3833 
toimisto@nivelposti.fi 

 
www.nivelposti.fi 

www.nivelverkko.fi 

TOIMISTON PÄIVYSTYSAJAT  
tammikuussa 
 
ma 12-16 
ke 9-12  
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Myös muiden kevään ryhmien aikataulut on nyt jul-

kaistu yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.ni-

velposti.fi/liikunta Ryhmiin voi ilmoittautua sivuilta 

löytyvien verkkoilmoittautumislinkkien kautta tai otta-

malla yhteyttä toimistoon.  

INFOTILAISUUS ALLASJUMPISTA 1.2. 

Ke 1.2. infotilaisuus kevään allasjumpista klo 16.30-

18.00 Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen juhlasa-

lissa yhdessä Turun kaupungin liikuntatoimen kanssa. 

Tilaisuudessa kerromme lisää sekä yhdistyksen allas-

jumpista että Turun kaupungin tarjonnasta. Tilaisuus 

on avoin kaikille eikä siihen tarvitse ilmoittautua etu-

käteen. Järjestämme myös mahdollisuuden etäosallis-

tumiseen. Mikäli haluat osallistua etäyhteydellä, il-

moittaudu toimistoon.  

ILMIANNA ALLASTILA 

Etsimme yhä allastiloja uusien vesijumpparyhmien jär-

jestämiseksi maaliskuun alusta alkaen, kun Verkahovin 

allas ei enää ole käytettävissämme. Melkein kaikki ki-

vet on jo käännetty, mutta jos tiedät esimerkiksi talo-

yhtiön uima-altaan, jota voisimme vuokrata, olethan 

yhteydessä yhdistyksemme työntekijöihin! 

KIINNOSTAAKO VAPAAEHTOISTYÖ? 

Yhdistyksemme toiminta toteutetaan monikymmen-

päisen vapaaehtoisten joukon tuella. Olisitko sinä kiin-

nostunut vapaaehtoistyötä yhdistyksessämme? 

Voit määritellä itse kuinka paljon vapaaehtoistyötä 

teet ja tehtäviä on tarjolla laidasta laitaan? 

Esimerkkejä vapaaehtoistöistä, joihin kaipaamme lisä-

voimia.  

• Nivelposti-lehteen voit kirjoittaa yksittäisenkin 

jutun. 

• Yhdistyksen strategiaa uusitaan, haluaisitko 

tulla mukaan pohtimaan tulevaisuuttamme? 

• Härkätien Nivelkerho Liedossa etsii innokasta 

vetäjää kuukausittaisiin tapaamisiin.  

• Luentokerhoihin kaivataan vetäjiä ja näistä on 

koulutus ma 30.1. kts. tarkempi kutsu koulu-

tukseen liitteestä. 

Otahan yhteyttä Kaisaan tai muihin yhdistyksen työn-

tekijöihin ja juttele lisää, mikäli vapaaehtoistyö voisi 

kiinnostaa! Vapaaehtoistyön peruskurssi järjestetään 

21.3. klo 16 yhdistyksen tiloissa, mutta aiemminkin 

voidaan sopia tapaaminen ja jutella vapaaehtoistehtä-

vistä.  

VAPAAEHTOISIA LUENTOKERHON VETÄJIKSI 

Kiinnostaako vapaaehtoistyö Turun Seudun Nivelyh-

distyksessä? Haemme muutamaa luentokerhon vetä-

jää vuodelle 2023. Turun Seudun Nivelyhdistys tekee 

yhteistyötä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 

kanssa ja järjestää Lehmusvalkamassa, Ruusukortte-

lissa ja Vuokkokodissa kerran kuussa tapahtuvaa luen-

tokerhotoimintaa, jossa katsotaan nivelverkko-luento 

sekä käydään keskustelua aiheesta.  

Kerhon ohjaamisesta kiinnostuneille järjestetään kou-

lutus maanantaina 30.1. klo 13-15 Nivelyhdistyksen ti-

loissa, Lonttistentie 9 B 15. Koulutuksessa käydään 

läpi kerhojen toiminta sekä  kevään aikatauluja ja si-

sältöä. Ilmoittaudu mukaan to 26.1. mennessä Kaisa 

Karvoselle, kaisa.karvonen@nivelposti.fi tai 045 23 43 

435. Koulutuksessa on tarjolla pientä purtavaa, joten 

ilmoita samalla mahdolliset ruoka-aineallergiat tai ra-

joitteet. 

TAMMIKUUN VERTAISRYHMÄT 

Ryhmät kokoontuvat yhdistyksen tiloissa, Lonttisten-

tie 9 B 15 (käynti Helsinginkadun puolelta) ellei toisin 

mainita. Ei ennakkoilmoittautumista, ellei sitä ole erik-

seen mainittu. Osaan toimistolla kokoontuviin ryhmiin 

voi osallistua myös etäyhteydellä ottamalla yhteyttä 

toimistoon ennen tapahtumaa. Nämä ryhmät on mer-

kitty *-tunnuksella. 

Ti 17.1. Niveltreffit klo 12.30 kahvila Wercafessa, Ver-

katehtaankatu 4. Omakustanteinen keittolounas 7 € 
hintaan. 

TAMMIKUUN LUKUPIIRISSÄ LUETTAVANA KIRJANA 
KYUNG-SOOK SHININ HOVITANSSIJA 

Ke 18.1. Lukupiiri klo 17–18.30 yhdistyksen tiloissa. 

Luettavana kirjana Kyung-sook, Shinin Hovitanssija. 

Kohtalo kuljettaa kuvankauniin korealaisnaisen kauas 

merten taakse Kyung-sook Shinin aistivoimaisessa his-

toriallisessa romaanissa. Hovitanssija kertoo pakah-

duttavan naiskohtalon Geishan muistelmien ja Ma-

dama Butterflyn hengessä. Taustalla kuohuvat 1800-

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


  

 

  

luvun viimeiset vuodet Koreassa, kun talonpojat kapi-

noivat ja Kiina, Japani ja muut suurvallat taistelevat 

vaikutusvallasta niemimaalla. 

TAMMI- HELMIKUUN NIVELKERHOT 

Ti 17.1. Raision ja Naantalin Nivelkerho klo 13–14.30, 

Raision srk-talo, Kirkkoherrankuja 2. Kokeilussa nivel-

jooga ja ohjaajana Heikki Vuorila. Liikkeet tehdään 

rauhallisesti seisten, joten joogamattoa ei tarvita mu-

kaan. Ylle kannattaa laittaa vaatteet, joissa on mukava 

tehdä rauhallista liikettä. 

Ti 14.2. Raision ja Naantalin Nivelkerho klo 13–14.30, 

Raision srk-talo, Kirkkoherrankuja 2. Ohjelmassa tuoli-

jumppaa, vetäjänä ft Paula Juvonen. Lisäksi pientä ys-

tävänpäivän ohjelmaa. Ylle kannattaa laittaa vaatteet, 

joissa on mukava jumpata. 

Ke 15.2. Härkätien Nivelkerho klo 14.30–16 Palvelu-

keskus Ruskassa, Hyvättyläntie 9. Ohjelmassa Lääk-

keetön kivunhoito. Mukana ft Ina Vihilehti. 

Ti 21.2. Kaarinan Nivelkerho klo 17–19. Kansalaistoi-

minnan keskus Puntari, Pyhän Katariinan tie 7. Ohjel-

massa rentoutumista. Mukana ft Paula Juvonen. 

HELMIKUUN ALUN VERTAISRYHMIÄ 

Ryhmät kokoontuvat yhdistyksen tiloissa, Lonttisten-

tie 9 B 15 (käynti Helsinginkadun puolelta) ellei toisin 

mainita. Ei ennakkoilmoittautumista, ellei sitä ole erik-

seen mainittu. Osaan toimistolla kokoontuviin ryhmiin 

voi osallistua myös etäyhteydellä ottamalla yhteyttä 

toimistoon ennen tapahtumaa. Nämä ryhmät on mer-

kitty *-tunnuksella. 

Ma 6.2. maanantain vertaisryhmä klo 16.30-18. ver-

taisryhmässä aiheena purentalihaksiston toimintahäi-

riöt ja vetäjänä ft Riikka Heinonen, jonka artikkeli ai-

heesta on myös 1/2023 Nivelposti-lehdessä. * 

Ma 13.2. Käden ja olkapään nivelrikon vertaisryhmä 

klo 13-14.30. * 

Ti 14.2. Voin hyvin! -vertaisryhmä klo 16.30-18.30. 

Ryhmässä saa vertaistukea omien elämäntapojen 

muuttamiseen ja kuulee muiden kokemuksesta, johon 

omaa hyvää oloa voi peilata. Ensimmäisellä kerralla 

mukana on ft Sanna Niemi, joka puhuu aiheesta: 

Kuinka lähteä liikkeelle elämäntapamuutoksessa, mitä 

se vaatii ja kuinka motivoida itseä.  Tulevina 

kuukausina ryhmässä puhutaan sitten vertaiskoke-

muksia esimerkiksi ruokavaliosta, levosta ja liikun-

nasta. * 

Ma 16.2. Kaffetreffit klo 10-12. Tule juomaan kuppi 

kaffetta sekä pelailemaan Skip-Boa toimistolle. 

YHTEISLAULUT HELMIKUUSSA 

Ke 8.2. Yhteislaulut klo 18–19.45, Happy House, Ursi-

ninkatu 11. Hinta 2 € sis. kahvit. Varaathan mukaasi 

tasarahan. Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa 

laulelemaan! 

ASIANTUNTIJAVIERAILUT MAANANTAIN ILTAVER-
TAISRYHMISSÄ KEVÄÄLLÄ  

Olemme siirtäneet maanantai-illoista tutut vertaistu-

kiryhmät päiväaikaan. Kerran kuukaudessa maanan-

tai-illoissa jatkavat ryhmät, joissa on eri alojen ammat-

tilaisia illan aiheen alustajina. 

Ryhmät kokoontuvat yhdistyksen tiloissa, Lonttisten-

tie 9 B, Turku. Voit osallistua mukaan myös etäyhtey-

dellä (teams tai puhelin)! Ilmoita ilmoittautumisen yh-

teydessä, jos tarvitset Teams-linkin osallistumista var-

ten.  

Ma 6.2. Purentalihaksiston toimintahäiriöt klo 16.30–
18 alustamassa ft Riikka Heinonen 

Ma 6.3. Selän itsehoito klo 16.30–18 alustamassa ft 

Ina Vihilehti. 

Ma 3.4. Mitä on osteopatia? klo 16.30–18 alusta-

massa osteopaatti Eero Aaltonen. 

BONUSKALOSSIEN LOPPUUNMYYNTI  

Talvikelit ovat taas saapuneet! Loput toimistolla 

myynnissä olevat bonuskalossit myydään edulliseen 

varastontyhjennyshintaan 35 €/pari. Bonuskalosseissa 

jäljellä olevia kokoja on vaihtelevasti: 

• Koko 36 – 1 kpl  

• Koko 37 – 5 kpl 

• Koko 38 – 3 kpl 

• koko 43 – 1 kpl 

• Koko 44 – 2 kpl 

Pääsääntöisesti omaa kengänkokoa vastaavat kalossit 

ovat sopivat, mutta oikea koko löytyy sovittamalla ka-

losseja niihin kenkiin, joissa niitä aikoo käyttää.  



  

 

  

Kengän päälle puettavien, kumisten Bonuskalossien 

pito perustuu kumisen, voimakaskuvioidun pohjan si-

sällä oleviin liukuesterakeisiin, jotka jäisille pinnoille 

astuttaessa työntyvät esiin pureutuen pintaan. Liu-

kuestepohja ulottuu koko pohjan alueelle ja pitää hy-

vin myös lumella. Samasta materiaalista valmistetut 

Bonusliukuestenapit kiinnitetään liimalla jalkineiden 

pohjiin ja ne soveltuvat käytettäviksi myös kyynär-

sauvojen tai kävelykeppien kepinpääkumeihin liimat-

tuina ulkokäytössä. 

Jatkossa Bonuskalossit voi tilata suoraan Insinööritoi-

misto Jorma Saloniemeltä, yhteystiedot: 

https://www.bonuskalossit.com/ Jäsenalennus on 10 

%, muista mainita jäsenyydestä tilauksen yhteydessä.  

JÄSENETULIIKKEIDEN EDUT VUONNA 2023 

Jäsenetuliikkeiden tiedot on päivitetty nettisivul-

lemme www.nivelposti.fi/jasenedut ja julkaistaan 

myös tutulla paikallaan Nivelpostin takalehdellä. 

Jäsenedut ovat vain jäsenillemme, joten varauduthan 

näyttämään jäsenkorttisi. 

Tiesithän, että yhdistykseemme voi liittyä jäseneksi 

nettilomakkeen kautta https://nivelposti.fi/liity-jase-

neksi/ Kerrothan toiminnastamme ystävillesi! 

FÖRENINGEN STARTAR ETT NYTT PROJEKT FÖR ATT 
UTVECKLA DEN SVENSKSPRÅKIGA VERKSAMHETEN 

Eschnerska stiftelsen har för år 2023 beviljat före-

ningen finansiering för ett projekt, vars uppgift är att 

utveckla och förstärka föreningens svenskspråkiga 

verksamhet. Till stöd för projektarbetet bildas en sam-

arbetsgrupp. Till gruppen kan man även kalla 1-2 med-

lemsrepresentanter.  Ta gärna kontakt om du är före-

ningsmedlem och intresserad av att verka i en samar-

betsgrupp. 

 

Ifall du är intresserad av att få vetskap om hur pro-

jektet framskrider samt föreningens verksamhet för  

svenskspråkiga anmäl dina kontaktuppgifter till 

hanna.okodugha@nivelposti.fi / 050 575 0613  

 

Kommande verksamhet – anteckna datumen i kalen-
dern: 
  

tors 13.4. Svenskspråkig kväll kl 17-19. Informell kväll I 

trevligt sällskap för alla som lider av artros och  

är intresserade av föreningens verksamhet. Det bjuds 

på kaffe och även en fysioterapeut medverkar från  

TULE-tietokeskus som håller en kort informationsstöt 

om betydelsen av egenvården för artrossmärtor och   

att röra på sig. Det finns även tid för frågor och sam-

tal. 

Kom även ihåg svenskspråkig infokväll om ledprotes-
operationer torsdag 16.3. kl 17 och onsdag 26.4.  

kl 17 i föreningens verksamhetsutrymmen.  

NIVELPOSTI 1/2023 ILMESTYY TAMMIKUUN LO-
PUSSA 

Nivelposti on painettu ja sitä voi odotella postiluu-

kusta tipahtavaksi tammi-helmikuun vaihteessa. Mi-

käli lehteä ei ala kuulua helmikuun puoliväliin men-

nessä, otathan meihin yhteyttä. 

Etsimme yhä jäseniä lehden Lukijaraatiin. Lue lisää liit-

teestä! 
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