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010 312 017
− Pihlajalinnan Urheiluklinikan ajanvarausnumero on 010 312 017. Voit
soittaa joka päivä klo 6-22
− Urheiluklinikan numerosta saat varattua ajan Urheiluklinikan
asiantuntijoille, jotka ovat erikoistuneet Urheilijoiden hoitoon

− Voit toki varata ajan myös suoraan www.pihlajalinna.fi sivuilta
haluamallesi asiantuntijalle tai erikoistumisalalle
− Jos kyseessä on vakuutuksen alainen tapaturma tai sairaus niin
kannattaa soittaessa olla vakuutuksen tiedot esillä
− Jos sinulla on Lähitapiola Pirkanmaan tai Fennian vakuutus, niin soita
seuraavalla sivulla oleviin numeroihin
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LÄHITAPIOLA PIRKANMAAN TERVEYSPALVELU
03 3391 1200(valikko 2)
− Jos sinulla on Lähitapiola Pirkanmaan vakuutus ja kyseessä on
tapaturma, sinun pitää aina tehdä vahinkoilmoitus Lähitapiola
Pirkanmaan Terveyspalveluun 03 3391 1200 ja sieltä valikko 2

− Avoinna joka päivä klo 6-22
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FENNIAHOITAJA
010 503 5000
− Jos sinulla on Fennian vakuutus, niin soita FenniaHoitajalle
numeroon 010 503 5000

− Avoinna joka päivä klo 7-23
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TAPATURMAPÄIVYSTYS

PIHLAJALINNA KOSKIKLINIKKA
Hatanpään valtatie 1, Tampere

•

Tavoitteena hoitaa tapaturmat Pihlajalinna Koskiklinikalla nopeasti

ma-pe 8.00 - 20.00

•

Ortopedikonsultaatio, kuvantaminen, kipsaus, operaatio.

la-su 10.00 - 16.00

•

Viikolla ma-pe klo 8-20 on ortopediaikoja hyvin saatavilla klo 8-15,
tarvittaessa ottavat ylimääräisiä tapaturmapotilaita.

Laboratorio

•

ma–pe 7.30 – 20.00
la–su 10.00 – 16.00

Ohjaus myös yleislääkäreille, voivat konsultoida päivystävää
ortopedia

•

Viikonloppuisin klo 10-16 kolme yleislääkäriä; tarv. konsultoivat
tapaturmissa ”päivystävää” ortopedia (mm. ennen Acutaan

Kuvantaminen (röntgen)
ma-pe 8.00 - 20.00
la-su 10.00 - 16.00
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lähettämistä)

URHEILUKLINIKAN LÄÄKÄRIT
KOSKIKLINIKKA

LIIKUNTALÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRIT
Jonne Väisänen, LL, liikuntalääketieteen el
Ilveksen Veikkausliigajoukkueen lääkäri, Ilveksen Naisten jalkapallojoukkueen lääkäri, Palloliiton
juniorimaajoukkueiden lääkäri, Kankkonen&Numminen Golfakatemian lääkäri, Suomen Urheiluliiton
(SUL) lääketieteellisen valiokunnan jäsen, Suomen Urheilulääkäriyhdistyksen jäsen

Heidi Haapasalo, LT, ortopedian ja traumatologian el, liikuntalääketieteen el
Olen liikuntalääketieteeseen, ortopediaan ja traumatologiaan erikoistunut lääkäri. Tampereen Pyrinnön
lääkäri. Eritysosaamisalueeni ovat nilkan ja jalkaterän alueen vammat ja vaivat, sekä urheilijoiden
rasitusperäiset ongelmat. Jalkaterävammojen parissa teen myös aktiivista tutkimustyötä. Olen itsekin
aktiiviliikkuja ja viihdyn erityisesti kestävyyslajien parissa sekä salibandykentällä

Jari Parkkari, Dosentti, Lääketieteen ja kirurgian tohtori
Olen kokenut liikunta- ja urheilulääketieteeseen erikoistunut lääkäri. Toimin Suomen
olympiakomitean tukiurheilijoiden omalääkärinä ja toimin Suomen joukkueen lääkärinä mm.
Pyeong Changin olympiakisoissa vuonna 2018. Erityisosaamistani ovat infektiot, allergiat ja
astma, suorituskyvyn heikentyminen, alipalautumis- ja ylikuormitusoireet, selkävaivat sekä
rasitusperäiset että äkilliset tuki- ja liikuntaelimistön vammat.

Veli Loponen, LL, liikuntalääketieteen el
Hoidan etenkin tuki- ja liikuntaelinsairauksia, tapaturmia, erilaisia infektioita ja muitakin
yleislääkärihoitoisia sairauksia.

MUUT URHEILULÄÄKÄRIT
Toivo Piippo, LL,
Olen kokenut yleislääketieteen erikoislääkäri ,joka hoitaa kaikenikäisiä asiakkaita. Hoidan kaikkia
eri sairauksia ja oireita: Sydän- ja verisuonisairaudet, sokeritauti, vatsavaivat, erilaiset
tulehdukset sekä kunto/kilpaurheilijoiden vammat ja tulehdukset hoituvat

Heikki Karinen, LT, Fellow of the Academy of Wilderness Medicine -tutkinto,
sotilaslääketieteen erityispätevyys
Olen erikoistunut liikunta- ja urheilusuorituksiin ääriolosuhteissa esim. kuumissa oloissa tai
korkeassa ilmanalassa. Olen itse juossut 250 kilometrin pituisia ultramaratoneja aavikolla 10
kilon reppu selässä ja toiminut retkikunnissa mm.Etelämantereella ja Mount Everestillä

Timo Lautamatti, LL,
Toimin fysiatrian erikoislääkärinä. Erityisosaamistani on selän, niskan ja lantion kiputilat. Myös
muiden tuki- ja liikuntaelinongelmien diagnostiikka ja hoito kuulu fysiatrian osaamisalueesen.
Toimin tällä hetkellä mm.naisten U18 maajoukkuelääkärinä ja lisäksi olen toiminut yleisurheilun
ja salibandyn parissa

Jussi Huttunen, LL,
Olen yleislääkäri ja toimin myös työterveyshuollossa. Harrastan liikuntaa ja olen kiinnostunut
ravinnon, liikunnan ja levon vaikutuksesta jaksamiseen. Potilaskuntani on ollut aina laaja lapsista vanhuksiin.

ORTOPEDIA JA KÄSIKIRURGIA
• Pihlajalinna Koskiklinikalla on kattava osaaminen
ortopediassa ja käsikirurgiassa

• Ortopedeillä on erityisosaamisalue, kuten tietty nivel
ja siihen liittyvä leikkaushoito
• Käsikirurgit hoitavat käden ja ranteen alueen vaivat
• Luettelo osaamisalueen mukaan:
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ALARAAJAN VAIVAT:
POLVI
Petri Sillanpää, LT, ortopedian ja traumatologian el, Koskisairaalan ylilääkäri
Hoidan polven alueen vaivoja ja vammoja. Ristisidevammat ja polvilumpion sijoiltaanmeno erityisosaamisalueena.
Suomen polvi- ja artroskopiayhdistyksen pj. Kv polviortopediajärjestöjen komiteajäsen (ESSKA, ISAKOS).
Perehdyin polviortopediaan fellowship'n myötä mm. USA:ssa. Lue lisää:www.polvilumpio.fi

Frederick Weitz, LL, ortopedian ja traumatologian ja lasten ortopedia
Olen ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri. Minulla on lastenortopedian
erityispätevyys. Erityisosaamiseni on polvivaivojen ja -vammojen hoito kaikenikäisillä.
Olen laajasti perehtynyt lasten ja nuorten alaraajaongelmiin. Erityisesti polvilumpio
ongelmat.

POLVI & LONKKANIVEL
Raine Sihvonen LT, ortopedian ja traumatologian el
Erityisosaamistani ovat polven urheiluvammat, tapaturmat ja vaivat (mm. eturistiside, sivusiteet ja kierukka
sekä alkava nivelrikko). Minulla on lähes 20 vuoden kokemus polvikirurgiasta ja polven alueen tapaturmien
hoidosta. Hoidan tapaturmia ja vaivoja menestyksekkäästi myös kuntouttamalla. Olen hoitanut viimeiset 10
vuotta myös lonkan ongelmia ja tehnyt lonkan tähystysleikkauksia

Petteri Kousa, LT, ortopedian ja traumatologian el
Olen ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri. Olen erityisen kiinnostunut lonkan ja
polven tähystyskirurgiasta. Hoidan mielelläni kaikkia urheilu-, liikunta-, nivelside-, rasitus- ja
alaraajojen jännevammoja sekä murtumia.

ALARAAJAN VAIVAT:
NILKKA- JA JALKATERÄ
Heidi Haapasalo, LT, ortopedian ja traumatologian el, liikuntalääketieteen el
Olen liikuntalääketieteeseen, ortopediaan ja traumatologiaan erikoistunut lääkäri. Tampereen Pyrinnön
lääkäri. Eritysosaamisalueeni ovat nilkan ja jalkaterän alueen vammat ja vaivat, sekä urheilijoiden
rasitusperäiset ongelmat. Jalkaterävammojen parissa teen myös aktiivista tutkimustyötä. Olen itsekin
aktiiviliikkuja ja viihdyn erityisesti kestävyyslajien parissa sekä salibandykentällä

Janne Jousmäki, LL, ortopedian ja traumatologian el
Erityisosaamisena minulla on nilkan ja jalkaterän ongelmat ja niiden hoito. Kokemusta on
laajasti myös erilaisten vammojen ja murtumien hoidosta.

Heikki Mäenpää, LT, dos, ortopedian ja traumatologian el
Olen ortopedian ja traumatologian dosentti, erikoislääkäri. Minulla on yli 15 vuoden kokemus
jalkaterä ja nilkkaongelmaisten potilaiden hoidosta (esim. vaivaisenluu, vasaravarpaat,
nilkkavaivat, nivelrikkovaivat, kantapää ja akillesjännevaivat). Hoidan myös polvi- ja
urheiluvammoja.

YLÄRAAJAN VAIVAT:
OLKANIVEL, KYYNÄRNIVEL
Janne Iivanainen, LL, ortopedian ja traumatologian el
Urheilu- ja liikuntavammat ja -vaivat. Tähystyskirurgia (olkapää, kyynärpää, polvi).
Erikoisosaamisalueena yläraajavammat ja -vaivat. Ilveksen jääkiekko- ja
jalkapallojoukkueiden lääkäri.

Seppo Laurila, LL, ortopedian ja traumatologian el, käsikirurgian el
Urheiluklinikan lääkäri. Pitkän linjan kokemus luu-, nivel-, jänne- ja lihasvammojen hoidosta ja
leikkauksista ylä- ja alaraajoissa. Olkapään jänne ja nivelsidekorjaukset tähystämällä.

Janne Lehtinen, LT, Dos, ortopedian ja traumatologian el
Olen olkapää- ja yläraajavammoihin sekä sairauksiin erikoistunut ortopedian ja traumatologian
erikoislääkäri.

Kari Kanto, LL, ortopedian ja traumatologian el
Hoidan pääosin olkapään ja yläraajan sairauksia ja vammoja. Olkakirurgista kokemusta löytyy
lähes 15 vuotta. Olkapää-/yläraajakirurgian lisäksi kokemusta on kaikkien, tuoreiden tuki- ja
liikuntaelimistön vammojen hoidosta

Jarmo Toivanen, LT, ortopedian ja traumatologian el
Olen ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri. Erityisosaaminen sekä
olka- että polviortopediassa. Hoidan myös luunmurtumia sekä
nivelside- että jännevammoja.

YLÄRAAJAN VAIVAT:
KÄSIKIRURGIT (KÄSI, RANNE, HERMOPINTEET)
Camilla Hellevuo, LL, käsikirurgian el, vastaava käsikirurgi
Olen käsikirurgian vastuulääkäri Pihlajalinnassa ja hoidan erilaisia
käsitapaturmia ja niiden jälkitiloja sekä käden ja ranteen alueen kuluma- ja
rasitusperäisiä vaivoja. Myös yläraajan hermopinteet ovat käsikirurgian
erikoisalaan kuuluvia. Kasvuikäiset potilaat ovat tervetulleita vastaanotolleni.

Seppo Laurila, LL, ortopedian ja traumatologian el, käsikirurgian el
Urheiluklinikan lääkäri. Pitkän linjan kokemus luu-, nivel-, jänne- ja lihasvammojen hoidosta ja
leikkauksista ylä- ja alaraajoissa. Olkapään jänne ja nivelsidekorjaukset tähystämällä.

Pasi Paavilainen, LT, käsikirurgian el
Hermopinteet, ylirasitusongelmat, vammojen jälkitilat sekä yläraajojen
tapaturmat ovat ydinosaamistani. TAYS vastuualueitani ovat
olkahermopunosvammat sekä lasten yläraajapoikkeavuudet

GE-KIRURGIA, YLEISKIRURGIA
Petri Aitola, LL, Dosentti, Gastrokirurgia
Olen kokenut gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri. Tutkin ja
hoidan vatsan alueen ongelmia. Minulla on pitkä kokemus erityisesti
paksu- ja peräsuolen sekä peräaukon sairauksista ja hoidoista. Teen mm
mahan- ja paksusuolentähystyksiä, tyrä- sappi- ja peräaukon kirurgiaa

Tomi Kianta, LL, Yleiskirurgian erikoislääkäri
Tapparan liigajoukkueen monivuotinen lääkäri
Patin poistot ja pientoimenpiteet

KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT
Jan Valkila, korva-, nenä- ja kurkkutautien el
Olen korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri ja hoidan monipuolisesti erikoisalaani
kuuluvia vaivoja ja ongelmia. Vastaanotolleni ovat tervetulleita kaikenikäiset vauvasta
vaariin. Tutkin ja hoidan allergiavaivoja, sekä aloitan ja ylläpidän koivun ja heinän
siedätyshoitoja. Teen polikliinisia toimenpiteitä, poistan mm. luomia sekä muita ihon ja
ihonalaisia muutoksia. Toimenkuvaani kuuluu myös leikkaustoiminta Koskisairaalan
puolella.

Mikko Lehtonen, korva-, nenä- ja kurkkutautien el
Tutkin ja hoidan monipuolisesti erikoisalaani liittyviä ongelmia ja
sairauksia. Erityismielenkiintoni on nenän ja nenän sivuonteloiden
sairaudet sekä niihin liittyvä leikkaushoito. Otan vastaan mielelläni
kaikenikäiset potilaat.

Markku Perälä, korva-, nenä- ja kurkkutautien el
Korva-, nenä ja kurkkutautien erikoislääkärin tutkinto on suoritettu
1991. Hoidan kaikkia alan ongelmia ja kaikenikäisiä asiakkaita.
Harrastan lenkkeilyä säännöllisesti.

Kati Härkönen, korva-, nenä- ja kurkkutautien el
Hoidan kaikkia korvan, nenän ja suun alueen tauteja ja teen korvien
putkituksia, kita- ja nielurisojen poistoja ja ihomuutosten poistoja.
Kaikenikäiset potilaat ovat tervetulleita vastaanotolleni. On mukana
Tampereen Pyrinnön ja Manse PP:n toiminnassa lääkärinä

FYSIOTERAPEUTIT, KIROPRAKTIKOT JA
NAPRAPAATIT ASEMITTAIN

KOSKIKLINIKKA FYSIOTERAPEUTIT
Erkki Nilkku

Pääasiassa toimin tuki- ja liikuntaelin ongelmien kanssa. Fysioterapeutin
koulutuksen lisäksi olen käynyt manuaalisen fysioterapian erikoistumiskoulutuksen
(Maitland konseptin). Tuki ja liikuntaelin ongelmien lisäksi kiinnostuksen kohteena
on liikuntavammojen ennaltaehkäisy.

Kai Laurokari

Pääasiallinen asiakasryhmäni ovat tuki- ja liikuntaelinongelmaiset, ja leikkausten
jälkeinen kuntoutus etenkin polvi- ja olkapääpotilailla. Toimin myös liikunta- ja
urheiluvammojen parissa sekä ennaltaehkäisevästi että vammoja kuntouttaen.
Lisäksi toimin Koskisairaalan fysioterapeuttina eli ortopedisiin leikkauksiin
liittyvissä kysymyksissä autan mielelläni.

Jari Inkinen

Hoidan olkapää ja yläraaja-asiakkaita.

Veera Hautala

Olen fysioterapeutti sekä koulutettu hieroja/urheiluhieroja ja mielenkiintoni on erityisesti
tuki- ja liikuntaelinten ongelmien parissa. Opiskelen tällä hetkellä myös akupunktioneuloilla
tehtävää dry needling (kuivaneulaus) hoitoa. Vastaanotolleni ovat tervetulleita kaikenikäiset
asiakkaat.

Eero Hyvärinen Olen erikoistunut podiatriseen fysioterapiaan eli alaraajaongelmien ratkaisuun sekä
alaselän, lonkan, polven, nilkan ja jalkaterän kiputilojen hoitamiseen. Minulla on
paljon kokemusta eri lajien, kuten juoksun, tanssin, voimistelun ja palloilulajien
urheilijoiden fysioterapiasta ja kuntoutuksesta.

KOSKIKLINIKKA FYSIOTERAPEUTIT
Jukka Lehtonen

Olen erikoistunut tuki -ja liikuntaelinvaivojen hoitamiseen päästä varpaisiin eri
menetelmillä, joita lyhyemmillä ja pidemmillä koulutuksilla olen oppinut ja
päivittänyt. Oma mielenkiintoni on kivunhoidon lisäksi opettaa kehonkäyttöä ja
harjoitteita oireiden syyn muuttamiseksi

Emma Kostamo

Mielenkiintoni on tuki- ja liikuntaelin ongelmien parissa. Lisäksi minua kiinnostaa
liikuntavammojen ja leikkausten jälkeiset kuntoutukset sekä liikuntavammojen
ennaltaehkäisy. Olen koulutukseltani fysioterapeutti ja urheiluhieroja.

Juha Lampinen

Olen erikoistunut tuki-ja liikuntaelinoireiden, erityisesti toistuvien ja
pitkittyneiden niska-, selkä-, olkapää ja polviongelmien fysioterapiaan,
kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn. Minulla on yli 15 vuoden kokemus myös
leikkausten jälkeisestä fysioterapiasta ja kuntoutuksesta sekä
urheilufysioterapiasta.

Jukka Tolonen

Olen erikoistunut alaraajaongelmiin. Hoidan paljon lantio-, lonkka-, polvi-, nilkka-,
kantapää ja jalkateräkipuja. Fysioterapian lisäksi teen myös yksilöllisiä tukipohjallisia.
Tukipohjallisilla ohjataan kehon toimintaa jalasta lähtien. Niiden tarpeellisuus ja
tarvittavat ominaisuudet selvitetään alaraajatutkimuksella joka on 45 min
fysioterapiakäynti.

TAMPELLA FYSIOTERAPEUTIT
Vesa Linna

Erkki Nilkku

Olen erikoistunut polvi- ja olkapääpotilaiden kuntoutukseen. Leikkauksen jälkeisestä
kuntoutuksesta(mm.ACL, MPFL, kiertäjäkalvosin) minulla on pitkä kokemus. Olen myös
Urheiluklinikan yhteyshenkilö ja toimin nuorten ja urheilijoiden parissa ennaltaehkäisevää
kuntoutusta tehden.
Pääasiassa toimin tuki- ja liikuntaelin ongelmien kanssa. Fysioterapeutin koulutuksen lisäksi olen käynyt
manuaalisen fysioterapian erikoistumiskoulutuksen (Maitland konseptin). Tuki ja liikuntaelin ongelmien
lisäksi kiinnostuksen kohteena on liikuntavammojen ennaltaehkäisy.

Kai Laurokari Pääasiallinen asiakasryhmäni ovat tuki- ja liikuntaelinongelmaiset, ja

leikkausten jälkeinen kuntoutus etenkin polvi- ja olkapääpotilailla. Toimin myös
liikunta- ja urheiluvammojen parissa sekä ennaltaehkäisevästi että vammoja
kuntouttaen. Lisäksi toimin Koskisairaalan fysioterapeuttina eli ortopedisiin
leikkauksiin liittyvissä kysymyksissä autan mielelläni.

Emma Kostamo Mielenkiintoni on tuki- ja liikuntaelin ongelmien parissa. Lisäksi minua kiinnostaa
liikuntavammojen ja leikkausten jälkeiset kuntoutukset sekä liikuntavammojen
ennaltaehkäisy. Olen koulutukseltani fysioterapeutti ja urheiluhieroja.

YLÖJÄRVI FYSIOTERAPEUTIT
Teppo Syrjälä

Jutta Jussila

Olen tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti. Olen
kiinnostunut erityisesti urheilu- ja rasitusvammojen kanssa kamppailevien
asiakkaiden kuntoutuksesta. Oman kilpaurheilutaustan myötä ko. vammat ja niistä
kärsivät asiakkaat ovat tulleet tutuiksi!

Olen koulutukseltani fysioterapeutti ja olen opiskellut hierontaa. Minua
kiinnostaa erityisesti liikuntavammojen kuntoutus ja niiden ennaltaehkäisy.
Minulla on kokemusta suunnistuksen sekä muiden kestävyysurheilulajien
fysioterapiasta ja kuntoutuksesta. Kaikenikäiset asiakkaat ovat lämpimästi
tervetulleita vastaanotolleni.
Jag pratar även flytande svenska.

Jukka Tolonen Olen erikoistunut alaraajaongelmiin. Hoidan paljon lantio-, lonkka-, polvi-, nilkka-,

kantapää ja jalkateräkipuja. Fysioterapian lisäksi teen myös yksilöllisiä tukipohjallisia.
Tukipohjallisilla ohjataan kehon toimintaa jalasta lähtien. Niiden tarpeellisuus ja
tarvittavat ominaisuudet selvitetään alaraajatutkimuksella joka on 45 min
fysioterapiakäynti.

KANGASALA FYSIOTERAPEUTIT
Eija-Leena Tuomela Olen fysioterapeutti/työfysioterapeutti. Teen monipuolisesti tuki- ja
liikuntaelinoireiden kuntoutusta hoitaen niin niska-, olkapää-, selkä-, lonkka-, kuin
polviongelmia. Lisäksi ohjaan ennaltaehkäisevästi työ- ja toimintakyvyn
ylläpitämisessä. Erityisosaamisiini kuuluvat myös leikkausten jälkeinen kuntoutus,
akupunktio, kinesioteippaus.

Pekka Pelkkala

Teen manuaalista terapiaa, akupunktiota ja työfysioterapiaa. Työkokemusta on 30
vuotta.

Jukka Lehtonen Olen erikoistunut tuki -ja liikuntaelinvaivojen hoitamiseen päästä varpaisiin eri

menetelmillä, joita lyhyemmillä ja pidemmillä koulutuksilla olen oppinut ja
päivittänyt. Oma mielenkiintoni on kivunhoidon lisäksi opettaa kehonkäyttöä ja
harjoitteita oireiden syyn muuttamiseksi

Jukka Tolonen

Olen erikoistunut alaraajaongelmiin. Hoidan paljon lantio-, lonkka-, polvi-, nilkka-,
kantapää ja jalkateräkipuja. Fysioterapian lisäksi teen myös yksilöllisiä tukipohjallisia.
Tukipohjallisilla ohjataan kehon toimintaa jalasta lähtien. Niiden tarpeellisuus ja
tarvittavat ominaisuudet selvitetään alaraajatutkimuksella joka on 45 min
fysioterapiakäynti.

VILLILÄ FYSIOTERAPEUTIT
Juha Lampinen Olen erikoistunut tuki-ja liikuntaelinoireiden, erityisesti toistuvien ja

pitkittyneiden niska-, selkä-, olkapää ja polviongelmien fysioterapiaan,
kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn. Minulla on yli 15 vuoden kokemus myös
leikkausten jälkeisestä fysioterapiasta ja kuntoutuksesta sekä
urheilufysioterapiasta.

HERMIA FYSIOTERAPEUTIT
Teemu Asikainen OMT-fysioterapeutti/ työfysioterapeutti. Olen vuodesta 2008 alkaen
toiminut eri ikäisten ja taustaisten asiakkaiden fysioterapeuttina
erikoistuen tuki- ja liikuntaelinongelmiin (niska-hartia, ylä- ja alaselkä, yläja alaraajat) sekä selkä- ja niskaleikkausten jälkeiseen fysioterapiaan.
Asiakkaani ovat olleet eri aloilla työssäkäyviä, urheilijoita ja muusikoita.
Tarjoan myös tarvittaessa terveysliikuntaohjausta.

NOKIA FYSIOTERAPEUTIT
Juha Lampinen Olen erikoistunut tuki-ja liikuntaelinoireiden, erityisesti toistuvien ja
pitkittyneiden niska-, selkä-, olkapää ja polviongelmien fysioterapiaan,
kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn. Minulla on yli 15 vuoden kokemus myös
leikkausten jälkeisestä fysioterapiasta ja kuntoutuksesta sekä
urheilufysioterapiasta.

Jutta Jussila

Olen koulutukseltani fysioterapeutti ja olen opiskellut hierontaa. Minua
kiinnostaa erityisesti liikuntavammojen kuntoutus ja niiden ennaltaehkäisy.
Minulla on kokemusta suunnistuksen sekä muiden kestävyysurheilulajien
fysioterapiasta ja kuntoutuksesta. Kaikenikäiset asiakkaat ovat lämpimästi
tervetulleita vastaanotolleni.
Jag pratar även flytande svenska.

Jukka Tolonen Olen erikoistunut alaraajaongelmiin. Hoidan paljon lantio-, lonkka-, polvi-, nilkka-,

kantapää ja jalkateräkipuja. Fysioterapian lisäksi teen myös yksilöllisiä tukipohjallisia.
Tukipohjallisilla ohjataan kehon toimintaa jalasta lähtien. Niiden tarpeellisuus ja
tarvittavat ominaisuudet selvitetään alaraajatutkimuksella joka on 45 min
fysioterapiakäynti.

AKAA FYSIOTERAPEUTIT
Jukka Lehtonen Olen erikoistunut tuki -ja liikuntaelinvaivojen hoitamiseen päästä varpaisiin eri
menetelmillä, joita lyhyemmillä ja pidemmillä koulutuksilla olen oppinut ja
päivittänyt. Oma mielenkiintoni on kivunhoidon lisäksi opettaa kehonkäyttöä
ja harjoitteita oireiden syyn muuttamiseksi

Jukka Tolonen Olen erikoistunut alaraajaongelmiin. Hoidan paljon lantio-, lonkka-, polvi-,

nilkka-, kantapää ja jalkateräkipuja. Fysioterapian lisäksi teen myös
yksilöllisiä tukipohjallisia. Tukipohjallisilla ohjataan kehon toimintaa jalasta
lähtien. Niiden tarpeellisuus ja tarvittavat ominaisuudet selvitetään
alaraajatutkimuksella joka on 45 min fysioterapiakäynti.

HÄMEENKYRÖ FYSIOTERAPEUTIT
Ari Haapanen Olen pitkän ammatillisen kokemuksen omaava fysioterapeutti. Hoidan laaja-alaisesti
tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Erityisosaamistani on olkapään, lonkan ja polven
kuntouttaminen. Tervetuloa kaikenikäiset asiakkaat.

Jutta Jussila

Olen koulutukseltani fysioterapeutti ja olen opiskellut hierontaa. Minua
kiinnostaa erityisesti liikuntavammojen kuntoutus ja niiden ennaltaehkäisy.
Minulla on kokemusta suunnistuksen sekä muiden kestävyysurheilulajien
fysioterapiasta ja kuntoutuksesta. Kaikenikäiset asiakkaat ovat lämpimästi
tervetulleita vastaanotolleni.
Jag pratar även flytande svenska.

Vuokko Kurikka Olen fysioterapeutti ,jolla työkokemusta yli 30 vuotta kuntoutuksen eri osa -alueilta
ja työskennellyt julkisella puolella ja -93 vuodesta lähtien ammatinharjoittajana.
Otan mielelläni vastaaan eri ikäisiä asiakkaita: Tules-asiakkaat, Kipu-särky-rasitus
oireisia sekä eri lihashuollot fysik. hoitoineen. Pre- ja post operatiivisia fysioterapia.
Neurologisia ja vaikea vammaisia asiakkaita. Allasterapia asiakkaita. Kinesioteippaus

Margit Helsky

Olen toiminut fysioterapeutina vuodesta 1998 lähtien. Toimialueeseeni kuuluu sekä
pre--ja postoperatiivinen kuntoutus, niska-hartia-alueen, ylä-ja alaraajojen, selän ja
lonkan fysioterapia. Lisäksi ohjaan asiakkaalle lantionpohjan lihasten harjoitusta ja
teen mittauksia ja annan sähköhoitoa inkontinenssivaivoissa. Työtehtäviini kuuluvat
myös vesivoimistelun ohjaus sekä erilaiset kinesioteippaukset. Otan vastaan
kaikenikäisiä asiakkaita.

HÄMEENKYRÖ FYSIOTERAPEUTIT
Jukka Tolonen

Olen erikoistunut alaraajaongelmiin. Hoidan paljon lantio-, lonkka-, polvi-, nilkka-,
kantapää ja jalkateräkipuja. Fysioterapian lisäksi teen myös yksilöllisiä tukipohjallisia.
Tukipohjallisilla ohjataan kehon toimintaa jalasta lähtien. Niiden tarpeellisuus ja
tarvittavat ominaisuudet selvitetään alaraajatutkimuksella joka on 45 min
fysioterapiakäynti.

HÄMEENKYRÖ HIEROJA
Esa Friman

Olen toiminut laillistettuna hierojana v.1994 lähtien. Teen klassista hierontaa,
urheiluhierontaa ja shiatsu-hoitoja.
Olen toiminut jalkapalloseura Apasseissa valmennus- ja huoltotehtävissä.
Osaamisalueeseeni kuuluu lisäksi lihashuolto, urheiluvammojen hoito sekä teippaukset.
Minulta saat myös ohjeita turvallisiin venytyksiin ja liikuntaan. Otan vastaan
kaikenikäisiä asiakkaita. Palvelen myös englannin kielellä.

IKAALINEN FYSIOTERAPEUTIT
Jutta Jussila Olen koulutukseltani fysioterapeutti ja olen opiskellut hierontaa. Minua

kiinnostaa erityisesti liikuntavammojen kuntoutus ja niiden ennaltaehkäisy.
Minulla on kokemusta suunnistuksen sekä muiden kestävyysurheilulajien
fysioterapiasta ja kuntoutuksesta. Kaikenikäiset asiakkaat ovat lämpimästi
tervetulleita vastaanotolleni.
Jag pratar även flytande svenska.

KANKAANPÄÄ FYSIOTERAPEUTIT
Riku Mykrä

Salla Marttila Olen työfysioterapeutti, joka on erikoistunut lisäämään asiakkaiden osaamista ja
taitoja tuki- ja liikuntaelinvaivojen (esim. selkä- ja niskakipu) ehkäisyyn sekä
fyysisen hyvinvointinsa edistämiseen.

PARKANO FYSIOTERAPEUTIT
Riku Mykrä

Viime aikoina olen keskittynyt tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiaan ja
työfysioterapiaan. Kokemuksia on myös neurologisesta kuntoutuksesta ja
hieronnasta.

KIROPRAKTIKOT
Tomi Saarikko Hoidan pääosin selkärangan toimintaan ja ryhtiin liittyviä ongelmia. Rangan nivelten
ongelmat kuten välilevyn pullistumat, fasettilukot ja nikamalukot, jotka usein myös
aiheuttaa hermosto-ongelmia on erityisosaamistani. Monet saavat apua migreeniin
ja päänsärkyyn.
VASTAANOTTO KOSKIKLINIKKA, PIRKKALA, NOKIA, LEVI

Jaakko Valli Olen toiminut kiropraktikkona vuodesta 2002. Koska haluan hoitaa asiakkaitani

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, olen perehtynyt lisäksi kraniaaliterapiaan,
soveltavaan kinesiologiaan sekä Neuro-Emotional tekniikkaan. Odottavat äidit ja
lapset ovat tervetulleita.
VASTAANOTTO KOSKIKLINIKKA

NAPRAPAATIT
Vesa Ylinikkilä Naprapaattina olen erikoistunut tukirankaperäisten kiputilojen ja hermoperäisten

heijastekipujen hoitoon. Biomekaanisten häiriöiden ja kuormitustilojen tutkimisessa,
hoitamisessa ja harjoittamisessa erityisesti päänsärky-,rintakipu-ja alaselkälantiorengaskipuiset potilaat ovat aluettani.
VASTAANOTTO KOSKIKLINIKKA, HÄMEENKYRÖ JA YLÖJÄRVI

Vesa Tabell

Hoidan tuki- ja liikuntaelimistön kipuja ja toimintahäiriöitä (selkä, yläraajat ja
alaraajat) tavoitteena kivuton liikkuminen työn, vapaa-ajan tai harrastusten parissa.
Erityisosaamisaluettani ovat lisäksi kasvuikäisten rasitusvammat ja voimalajeihin
liittyvät suoritusrajoitteet
VASTAANOTTO KOSKIKLINIKKA JA AKAA

