
Toimisto avoinna  1.2.  alkaen 

ma klo 12–18 

ke klo 9–12 

to klo 9–12 

Noudatamme kaikessa toiminnassam-

me yleisiä suosituksia ja tiedotamme 
niiden vaikutuksista toimintaamme 

mahdollisimman tehokkaasti. Alkuvuo-

den rajoituksilla haluamme suojata niin 

jäseniämme kuin työntekijöitämme. 

Puheenjohtajan tervehdys

Yhdistyksemme juhlavuosi on taka-

napäin. Lähdimme sitä viettämään 
odottavin mielin. Valitettavasti korona 
toi suuria muutoksia suunnitelmiin. 
Saimme kuitenkin viettää hienon 
15-vuotisjuhlan. Kesän jälkeen toimi-
kunnat alkoivat innolla suunnittele-

maan seuraavan vuoden toimintoja. 
Suunnittelussa on huomioitu jäsenistön 
toiveita palautteiden ja vuonna 2020 
tehdyn jäsenkyselyn pohjalta. Kiitokset 
vielä kyselyyn vastanneille ja toimikun-

tien jäsenille hyvästä työstä.

Nyt olemme aloittelemassa vuotta 
2021. Vuoden teema on ”Sinua tarvi-
taan toimintaan”. Teemalla muistute-

taan yhdessä tekemisen tärkeydestä ja 

siitä, että sitä voidaan toteuttaa myös 
etäyhteyksin.  Valitettavasti koronan 
vaikutus heijastuu vielä toimintaam-

me. Varsinkin alkuvuoden tapahtumiin 
joudumme tekemään muutoksia. 
Jäsenkirjeestä löytyy tietoja muutok-

sista. Puhelinpalvelu toimii kuitenkin 

Koronatilanteen vaikutus yhdis-

tyksen toimintaan

Olemme järjestäneet yhdistyksen toi-

mintaa vuoden 2020 koronatilanteessa 
niin paljon kuin se on ollut mahdollista. 
Ryhmät ovat olleet normaalia pienem-

piä ja osa tapahtumista on peruuntu-

nut vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 
Vuoden aikana on kuitenkin ollut myös 
useita tärkeitä kohtaamisia erilaisissa 

ryhmissä. Koko ajan olemme ylläpitä-

neet toivoa normaaliaikaan palaami-

sesta. Koronatilanne on vaikuttanut 
yhdistyksen toimintaan myös taloudelli-

sesti. Säästötoimenpiteet käynnistettiin 
jo kevätkaudella ja ne jatkuvat ainakin 

vuoden 2021 ajan.

Joulukuun tuodessa lisää rajoituksia, 

jouduimme kuitenkin tekemään tule-

van tammikuun suhteen päätöksen, 

jonka mukaan lähes kaikki toiminta jää 

tauolle. Liikuntaryhmät alkavat 28.1. ja 
1.2. Vertaisryhmät aloittavat kokoontu-

miset vasta helmikuun alussa. Nivelker-
hot voivat kokoontua tammikuussakin, 

vertaistukipuhelin palvelee. Ensimmäi-
nen Nivelverkko-luento järjestetään 

maaliskuussa. Yhdistyksen retket pai-
nottuvat keväälle ja kesään. Muutokset 
olivat välttämättömiä nykyinen tilanne 
huomioiden ja tulevaisuutta ennakoi-
den.

edelleen. Soittakaa siis rohkeasti, kun 
jokin asia mietityttää.

Toiminnan hiljeneminen saattaa he-

rättää pohdintaa yhdistyksen jäsenenä 
pysymisestä. Toivon, että unohdatte 
eroajatukset ja kuljette kanssamme 
yli tämän synkän jakson.  Uskon, että 
valoisammat ajat alkavat pian, jolloin 

toiminta käynnistyy täysillä. Yhdessä 
teemme yhdistyksestämme kiinnosta-

van ja monipuolisen. 

Haluan lopettaa tervehdykseni Aale 
Tynnin kevätrunon loppusäkeisiin: 
 

”Anna minun kasvaa kuunteluun 

rikkaassa keinussa suuren puun. 

Mittani verran, jos kasvaa voin, 
mittani verran soin.”

Positiivisin ajatuksin kevättä kohti!

Paula Ranta

 

PS. Jos sinulla on vielä katsomatta 
videotallenne juhlasta, pyydä säh-

köpostilla linkkiä toimistolta.

Jäsenkirje 1/2021 
Turun Seudun Nivelyhdistys ry

Turun Seudun Nivelyhdistys ry 

Lonttistentie 9 B 15
20100 Turku 

040 351 3833 

toimisto@nivelposti.fi

Toimisto  palvelee tammikuussa 

puhelimitse. Asioinnit mahdollisia 

etukäteen sopimalla. 

Tavoitat meidät varmimmin: 
ma  klo 12–16 

ke klo  9–12 

to klo 9–12 

Tarkempaa tietoa kevään 
ohjelmasta saat helmikuun 

alussa ilmestyvässä 

Nivelpostissa 1/2021.



TAMMIKUU

Ti 12.1. Kaarinan Nivelkerho klo 

17–19 Puntarissa, Pyhän Katariinan 

tie 7.

Ke 13.1. Härkätien Nivelkerho Pe-

ruttu. Vuoden ensimmäinen tapaa-

minen on 10.2.

To 14.1. Naantalin Nivelkerho klo 

18–20 SunTownin tiloissa, Luostarin-

katu 25.

To 21.1. Niveltreffit klo 13 Verkaho-

vin ravintolassa, Verkatehtaankatu 4. 

ilm. viim. 20.1.

Ti 26.1. Nivelkävely Kaarinassa klo 

15.30–16.30. Lähtö Puntarin edestä. 
Huom! Uusi aloitusaika.

HELMIKUU 18.2. SAAKKA
Ma 1.2. Nilkan ja jalkaterän nivelri-
kon vertaisryhmä klo 16.30–18. *

To 4.2. Vapaaehtoistyön jatkokurssi 
klo 16.30–18.30.  osa 1. Toinen osa 

ti 16.2. klo 16.30–18.30. *

Ma 8.2. Maanantain vertaisryhmä 

klo 16.30–18. Aiheena kaatumisen 

ehkäisy. *

Ti 9.2. Kaarinan Nivelkerho klo 

17–19 Puntarissa, Pyhän Katariinan 

tie 7.

Ti 9.2. Työikäisten vertaisryhmä klo 

17–19. *

Ke 10.2. Härkätien Nivelkerho Pal-

velukeskus Ruskassa, Hyvättyläntie 9, 

klo 14.30–16.

To 11.2. Ensitietoilta leikkaukseen 
meneville klo 17–19. Vetäjänä ft. 
Ilm. viim. ke 10.2. *

To 11.2. Naantalin Nivelkerho klo 

18–20 SunTownin tiloissa, Luostarin-

katu 25.

Ma 15.2. Maanantain vertaisryhmä 

klo 16.30–18. Aiheena asentohuima-

us. *

Ke 17.2. Lukupiiri klo 15.30–17. 
Luettavana kirjana Kaari Utrion 
”Vendela”. *

Ke 17.2. Turun Nivelkerho klo 

17–19. 

To 18.2. Niveltreffit klo 13 Verkaho-

vin ravintolassa, Verkatehtaankatu 4. 

Omakustanteinen lounas.

VERTAISTUKI
Yhdistys tarjoaa vertaistukea myös 

puhelimitse. Voit soittaa numeroon 
050 593 9003, jossa vastaa vertais-

neuvojamme. Myös osa vertaisoh-

jaajista kertoo mielellään omista 

kokemuksistaan. Heidän yhteystie-

dot saat toimistolta.

LIIKUNTATOIMINTA
Kevään liikuntakausi käynnistyy 

tammikuun lopussa. Yhdistyksen 

liikuntaryhmät aloittavat epidemia-

tilanteen vuoksi poikkeuksellisesti 

hieman myöhemmin.

25.1. Raision Ulpukan allasjumpat ja 
Kaarinan Visiitin kuntosalivuoro

27.1. Ruusukorttelin kuntosalivuoro

28.1. Verkahovin allasjumpat ja Impi-

vaaran kuntosaliryhmät 

1.2. alkaen muut liikuntaryhmät 

Kävelyt Raisiossa ovat vielä tauolla. 

Aloituksesta tiedotetaan myöhem-

min lisää.

Tarkemmat tiedot ryhmistä löydät 
yhdistyksen verkkosivuilta sekä Ni-

velposti 1/2021 -kehdestä.

SARJAKORTIT ALLASJUMPPIIN
Verkahovin allasjumppiin myynnissä 

olevan 10 kerran kortin rinnalle on 
tullut tarjolle 5 kerran kortti Ulpukan 
allasjumppiin. 

10 kerran kortti Verkahovin allas-

jumppiin 65 €

5 kerran kortti Ulpukan allasjump-

piin 30 € (ei sis. Ulpukan normaalia 
sisäänpääsymaksua)

Kortteja voi ostaa toimistolta ja ne 
on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille.

TULE-YHTEISTYÖRETKI
La 13.3. teatterimatka Raumalle kat-
somaan Fingerporia. Hinta 50 € (sis. 
teatterilipun, kuljetus ja lounas). Ilm. 
toimistolle tammikuun aikana. Saat 

toimistolta maksuohjeet.

Kokoontumiset  

yhdistyksen toimitilassa,  
Lonttistentie 9 B,  

ellei toisin mainita.

 

Ilmoittaudu mukaan 
kaikkiin ryhmiin ja tilaisuuksiin  

tammi-helmikuussa. Ilmoittautumiset 
toimistolle:

toimisto@nivelposti.fi 
tai 040 351 3833. 

* merkattuihin ryhmiin voit osallistua 
myös etäyhteydellä. Lisätietoa ja neuvoja 

voit kysyä lisää toimistolta!

www.nivelposti.fi    www.nivelverkko.fi  
Facebook: turunseudunnivelyhdistys,  Instagram ja Twitter: @nivelturku


