
SYYSLEIRI

Ma–to 19.–22.10. Syysleiri ”Ravintoa 
keholle ja mielelle!” Sinapin 

leirikeskuksessa Kakskerrassa. Majoitus 2 

hlö huoneissa. Hinta 128 € / leiri tai 32 €/ 

tiistaipvä. Ilm. alkaa 8.6. ja päättyy 17.10.

KAIPAATKO VESIJUMPPAAN?

Esitteeseen on koottu Nivelyhdistyksen 
kesäkauden vahvistettu toiminta. Mahdolli-
suuksien mukaan järjestämme myös muuta 
toimintaa ja tiedotamme muista tarjolla 
olevista vaihtoehdoista. Seuraa ajankohtaista 
tiedotusta nettisivuillamme  
www.nivelposti.fi/yhdistyksessa-tapahtuu tai 
ole yhteydessä toimistoon.

ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUMIIN

Kokoontumisrajoituksista johtuen tapahtu-
mien osallistujamäärää on rajattu ja lähes 
kaikkiin tapahtumiin on ilmoittautuminen. 
Voit tulla ilmoittautumattakin, mutta etusijalla 
ovat ennakkoon ilmoittautuneet. Mihinkään 
järjestettävään toimintaan ei tule osallistua 
flunssaoireisena. Kaikilta osallistujilta edelly-
tetään turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeiden 
noudattamista. Tapahtumia voidaan peruut-
taa, mikäli yleinen ohjeistus niin vaatii. 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Hei!

Yhdistyksemme juhla-
vuosi alkoi suurin odotuk-
sin. Historiikkia tehtiin 
innolla ja suunniteltiin 
hieno juhla. Miten sitten 
kävikään! Sen me tie-
dämme. Elämä on joskus 
arvaamaton, mutta me nousemme jälleen.

Uskon, että syksyllä toiminta käynnistyy hyvin. 
Vietetään ensin voimia tuova kesä nauttien 
auringosta ja lämmöstä.

Toivon, että mahdollisimman moni jäsen löytää 
yhdistyksemme ohjelmistosta itselleen sopivia 
tapahtumia. Uskon että 15-vuotisjuhlaakin 
päästään viettämään!

Hyvää kesää kaikille! 

Turun Seudun Nivelyhdistys ry • Åbonejdens förening för ledpatienter rf 
Lonttistentie 9 B 15, 20100 Turku • toimisto@nivelposti.fi • p. 040 351 3833

www.nivelposti.fi • www.nivelverkko.fi

LÄH: Turun Seudun Nivelyhdistys ry, Lonttistentie 9 B 15, 20100 Turku

Paula Ranta

Nivelkesä
Turun Seudun Nivelyhdistyksen jäsenkirje 2/2020

AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ

Toimisto avoinna 1.6.–5.7. ja 27.7.–31.8. 
ma klo 12–16 sekä ke ja to 9–12.

Toimisto on suljettu 6.–26.7. 
Hyvää kesää!

TOIMINTAKYKY KUNTOON  - 

TURVALLISESTI LIIKKEELLE ULKOILMAAN!

Järjestämme fysioterapeutin ohjaamaa 
ryhmätoimintaa, joka tarjoaa 
mahdollisuuden tutustua seniori-ikäisille 
soveltuviin, ulkotiloissa toteutettaviin 
lajeihin sekä saada tietoa nivelrikon 
vaikutuksesta liikkumiseen. Ryhmän 
alkamisesta ja mahdollisesta maksusta 
tiedotetaan myöhemmin. Ryhmä alkaa elo-
syyskuussa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
toimistolle. 

MUUTA TOIMINTAA

Yhteislaulut Happy Housessa ke 2.9. klo 
18. 

Uusien jäsenten infot to 24.9. ja ti 17.11. 
klo 17–18. Tietoa yhdistyksestä uusille 
jäsenille ja jäsenyyttä harkitseville.

Ensitietoilta ti 8.9., to 22.10. ja 24.11. klo 
17–19. Tarkoitettu tekonivelleikkaukseen 
meneville, sitä harkitseville ja heidän lähei-
silleen. Ft Sanna Niemi.

Avoimet ovet to 8.10. klo 13–17 yhdistyk-

sen tiloissa.

SYKSYN LUENNOT

Lisätietoja syksyn luennoista Nivelpostissa 
2/2020.  Aiempia luentoja voi katsella 
vapaasti osoitteessa www.nivelverkko.fi
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 KESÄKUU

Ma 8.6. klo 16-18 Maanantain vertaisryhmä 
yhd. tiloissa. Lihaskuntoa kotikonstein. Ver-
taisryhmässä liikuntatuokio, mukana ft Jenna 
Walldén. Ilm. viim. 8.6. 

Ti 9.6. klo 11-12.30 Kavereiksi kotona -verk-
kovertaisryhmä. vapaamuotoisesti jutustel-
laan eri aiheista. Ilm. viim. 8.6. 

Ke 10.6. klo 15.30 Lukupiiri verkossa. Keskus-
tellaan kirjasta Kari Hotakaisen ”Juoksuhau-
dantie”. Ilmoittaudu viimeistään 8.6. 

To 18.6. klo 13-14 Niveltreffit Verkahovissa. 
Ilm. viim. 17.6 . 

ELOKUU

Su 2.8. Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen: 
Tule-yhteistyöretki Saloon Vuohensaaren 
kesäteatteriin. Hinta 45 €, (sis. kuljetus, lippu, 
lounas). Mukaan mahtuu 15 osallistujaa, 
sitovat ilm. viim. 18.6.  

Huom! Nivelyhdistyksen oma retki Salon 
kesäteatteriin 5.8. on peruutettu!

To 20.8. klo 13-14 Niveltreffit Verkahovissa. 
Ilm. viim. 19.8. 

Ke 26.8. Lähiseuturetki Naantaliin taiteilija-
koti Casa Haartmaniin. Hinta 30 € / Mu-
seokortilla 27 €, sis. lippu, opastus, kahvi ja 

vohveli.  Huom: ei kuljetusta,  Ilm. viim. 5.8. 

To 27.8. klo 17-19 Miesten ilta yhd. tiloissa. 
Vuollaan yhdessä. Ilm. viim. 24.8.

Ma 31.8. klo 17-19 Maanantain vertaisryh-
mä yhd. tiloissa. Kohti pysyvää elämäntapa-
muutosta. mukana ft Sanna Niemi. Ilm. viim. 
27.8.

KESÄKÄVELYT

Tule mukaan kävelemään porukassa yhdis-
tyksen vapaaehtoisten johdolla. Sopii kaiken 
kuntoisille, vauhti osallistujien jaksamisen 
mukaan. Halutessasi ota mukaan sauvat. Ei 
ennakkoilmoittautumista. 

Uittamo / Katariinanlaakso (bussin nro 13 
päätepysäkki)

   Ti 2.6. klo 17, pituus n. 2-3 km 
   Ti 9.6. klo 17, pituus n. 2-3 km

Ilpoinen / Luolavuoren kuntorata (Ilpoisten 
palloiluhalli, Lauklähteenkatu 15)

   To 4.6. klo 12, pituus noin 4 km 
   Ke 10.6. klo 17, pituus noin 4 km

Impivaaran ulkoilualue / Nunnavuori (Im-
pivaaran uimahallin parkkipaikka, Uimahal-
linpolku 4)

   Ke 3.6. klo 17, pituus n. 2,5 km 
   Ma 15.6. klo 17, pituus n. 2,5 km

Keskusta / Halinen (Nivelyhdistyksen toi-
misto, Lonttistentie 9)

   To 11.6. klo 12, pituus noin 2,5 km 
   Ma 22.6. klo 16, pituus noin 5 km

SYKSYN RETKIÄ

5.9. Esteetön sieniretki Kurjenrahkaan:tu-
tustutaan sienien maailmaan ja paistetaan 
makkarat nuotiolla. Retken hinta 20 €, sis. 
kuljetus ja makkara. Ilm. viim. 13.8. 

LIIKUNTARYHMÄT

Syksyn liikuntaryhmät, aikataulut ja hinnat 
löydät Nivelpostista 2/2020 sekä yhdistyk-
sen nettisivuilta. 

KEVÄÄLLÄ LIIKUNTAAN OSALLISTUNEET

Pyydämme kaikkia osallistujia olemaan yh-
teydessä toimistoon ja ilmoittamaan missä 
liikuntaryhmissä ovat jatkamassa.

13.3. alkaneen poikkeustilan vuoksi kevään 
liikuntakausi jäi kesken. Liikuntaryhmät 
käynnistetään uudelleen syksyllä, kun epi-
demiatilanne sen sallii ja pitämättä jääneet 
kerrat hyvitetään lähtökohtaisesti syksyn 
ryhmien osallistumismaksuista.        
 
Kymppikortin ostaneet voivat käyttää korttia 
vielä ensi syksyn allasjumpissa.  

VERTAISTOIMINTAA

Kaveripuhelin. Yhdistyksen vapaaehtoiset 
tarjoavat pienimuotoista juttu- ja rupattelu-
seuraa kaveripuhelimen kautta. Jos haluat 
jutella kepeästi asiasta kuin asiasta, ota 
yhteyttä toimistolle ja välitämme numerosi 
vapaaehtoiselle soittajalle. 

Yhdistyksen vertaispuhelin.  Juttele 
nivelterveydestä tai kysele pieniä vinkkejä 
sopivaan liikuntaan. Puhelimeen vastaa 
yhdistyksen vapaaehtoinen, puh. 050 593 
9003.

Niveltreffit to 17.9. klo 13, Verkahovi.

 
NIVELKERHOT

Härkätien Nivelkerho Palvelukeskus Rus-
kassa (Hyvättyläntie 9, Lieto) keskiviikkoisin 
klo 14.30 alk. 9.9.

Kaarinan Nivelkerho Puntarissa (Pyhän 
Katariinan tie 7) tiistaisin klo 17 alk. 8.9.

Raision Nivelkerhon kävelyiden syksyn 
aloituskerta on ilmoitetaan Nivelposti 
2/2020 -lehdessä.

Naantalin Nivelkerho Naantalin Seurakun-
takeskuksessa (Piispantie 2) torstaisin klo 
18 alk. 10.9. 

 Ilmoittautumiset ja lisätiedot
toimisto@nivelposti.fi tai 

p. 040 351 3833

Kesä 2020 Ennakkotietoa syksyn ohjelmasta

Tarkempaa tietoa syksyn ohjelmasta 
elokuussa ilmestyvässä Nivelpostissa 

2/2020 sekä yhdistyksen verkkosivuilla 
http://www.nivelposti.fi/
yhdistyksessa-tapahtuu/

Turun Seudun Nivelyhdistyksen 
tapahtumat ovat kaikille avoimia 
Jäsenhintainen osallistuminen liikun-
taryhmiin edellyttää jonkun Turun 
seudun tule-yhdistyksen jäsenyyttä. 
Tervetuloa mukaan!


