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YHTEISTYÖKUMPPANIT 
 

• Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus 
• Salon kaupunki, lääkinnällinen kuntoutus 
• Sotaveteraanien ja lottien yksilö- ja päiväkuntoutus   
• Valtiokonttori, sotainvalidien kuntoutus 
• Vakuutusyhtiöt 

 
FYSIOTERAPIA HINNAT 

60 min  
45 min 
30 min 

71,50 € 
57,50 € 
44,50 € 

  

Hinnat sisältävät kaikki hoidossa tarvittavat hoitoaineet ja välineiden 
käytön. Fysioterapeutin hinnoista ei saa Kelan korvausta lääkärin  
lähetteellä 1.1.2023 lähtien. 
 

Kotikäynteihin lisätään matkakorvaus:  
 

10 € alle 10 km yhdensuuntainen matka 
20 € yli 10 km yhdensuuntainen matka 
 
 
 

 

SALVAN KUNTOUTUKSEN KUNTORYHMÄ 
 

• Vahvat leidit -kuntosaliryhmä 
• Sisulla ja sydämellä 
• Ikämiesten kuntosaliryhmä 
• Kehon huolto 
• Tuolijumppa 
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SALVAN KUNTOUTUS 
Tarjoamme ajanmukaiset tilat ja välineet fysioterapiaan. Toimintamme pe-
rustuu asiakaslähtöiseen ja kuntoutujakeskeiseen ajatteluun. Selvitämme 
kuntoutujan voimavarojen tutkimisen ohella myös kuntoutujan elinoloja, 
ympäristöä ja kuntoutumisen mahdollisia esteitä. Kuntoutuja osallistuu it-
seään koskevaan fysioterapian suunnitteluun ja yksilöllisten tavoitteiden 
asettamiseen yhdessä. Kuntosalissamme saat ohjausta ja neuvontaa yk-
silöllisesti tai ryhmässä. 
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FYSIOTERAPIA 
Fysioterapiassa tuetaan asiakkaan liikkumista ja toimintakykyä yksilöllisen 
tavoitteen mukaisesti sekä arvioidaan toimintarajoitteita hänen omassa 
elinympäristössään. 

• terapeuttinen harjoittelu 
• terapeuttinen ohjaus ja neuvonta 
• manuaalinen terapia  
• fysikaaliset hoidot (lämpö-, kylmä- ja parafiinihoidot)  
• venytyshoidot  
• kinesioteippaus  
• apuväline- ja kodinmuutostyösuunnittelu  
• hieronta 
• lääkinnälliset hoito- ja tukisukat sekä oheistuotteet ®Sigvaris 
• Nukkumisergonomia ®Tempur  

Fysioterapeutin suoravastaanotto 
Suoravastaanotto on asiakkaalle kustannustehokas vaihtoehto. Se tarjoaa 
nopean hoitoon pääsyn ilman jonottamista lääkäriin, joka usein kuitenkin 
ohjaa asiakkaan edelleen fysioterapeutille. 

Hakeudu fysioterapeutin suoravastaanotolle, jos sinulla on 

• akuutti niskakipu 

• akuutti selkäkipu 

• ylä- tai alaraajakipu 

• paikallista tai säteilevää kipua 

• päänsärky ja/tai huimaus 

• muu toimintakykyä tai toimintaa alentava kipu 
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Fysioterapeutin suoravastaanotto on akuuttivastaanottotoimintaa, johon 
tuki- ja liikuntaelinoireinen (TULES) asiakas hakeutuu suoraan fysiotera-
peutin tutkimukseen ja ohjaukseen omatoimisesti, ilman lääkärin vastaan-
ottoa ja lähetettä. Suoravastaanotoksi lasketaan ensimmäinen fysiotera-
piakäynti. Mahdolliset lisäkäynnit luetaan normaaleiksi fysioterapiakäyn-
neiksi. 

Fysioterapian suoravastaanotto edellyttää fysioterapeutin erityisosaamista 
tutkimisessa, kliinisessä päättelyssä, terapian toteutuksessa sekä harjoit-
teiden ohjauksessa. Tämä pätevyys saadaan fysioterapeutin suoravas-
taanottokoulutuksessa. Koulutuksen käynyt fysioterapeutti omaa edellä 
mainitun osaamisen lisäksi valmiudet reseptivapaan lääkehoidon ja sairas-
lomatarpeen arviointiin. 

Suoravastaanotolla tarjoamme asiakkaille mahdollisimman nopean hoi-
toon pääsyn ja usein TULES-vaivat saattavat korjaantua jo ensimmäisellä 
fysioterapiakäynnillä fysioterapeutin antamilla toimenpiteillä sekä ohjeilla. 
Tarkoituksena on estää asiakkaan vaivojen kroonistuminen nopeasti vai-
voihin puuttumisella. Jos on tarvetta tarkempiin jatkotutkimuksiin, fysiote-
rapeutti konsultoi lääkäriä ja lähettää asiakkaan omalääkärille. 
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Neurologinen kuntoutus Bobath-konseptin mukaan 
Bobath-konseptia käytetään laajalti aivohalvauspotilaan kuntoutuksessa, 
sen arvioinnissa ja hoidossa. Konseptissa posturaalinen ohjaus on pe-
rusta, johon potilaat kehittävät taitojaan. Potilaat oppivat kuinka hallita 
asennot ja liikkeet ja edetä siitä vaikeampiin. Terapeutti analysoi asennot 
ja liikkeet ja etsii mahdollisia poikkeavuuksia, joita saattaa esiintyä, kun 
heitä pyydetään suorittamaan liikettä. Terapeuttista käsittelyä käytetään 
potilaan liikkeiden laadun parantamiseen ja siihen sisältyy sekä liikkeen 
helpottamista että ei toivottujen, yliaktiivisten liikkeiden estämistä. Helpot-
taminen on tekniikka, jolla parannetaan potilaan motorista oppimista. 

RYHMÄTERAPIA 
Fysioterapeuttimme palvelevat sinua myös monipuolisissa ryhmäterapian 
muodoissa. Ryhmissä asiantuntijamme ohjaavat ja kannustavat liikku-
maan. Tarjolla on erilliset kuntoutus- ja kuntosaliryhmät ikänaisille ja -mie-
hille sekä apuvälineitä käyttäville. Tarvittaessa järjestämme yksilöllisesti 
räätälöityjä ryhmiä ja kursseja. Palveluihimme kuuluvat myös veteraanien 
ja lottien päiväkuntoutusjaksot.  
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SINUA PALVELEVAT SALVAN KUNTOUTUKSEN AMMATTILAISET 
 

Anu Kannari 
Fysioterapeutti 
044 7213 355 | anu.kannari@salva.fi 
 

Olen toiminut fysioterapeuttina vuodesta 1992. Asiakaskun-
taani kuuluvat neurologisista vaivoista, tuki- ja liikuntaongel-
mista kärsivät sekä monisairaat aikuiset ja ikäihmiset. Tera-
pian toteutus tapahtuu ajanmukaisissa terapiatiloissa, moni-
puolisin laittein varustetussa, tilavassa kuntosalissamme 
sekä tarvittaessa kotikäynteinä. 
 

Erikoisosaamisalueenani on vuodesta 1999 lähtien ollut 
Bobath-konseptin mukaisesti neurologinen fysioterapia. Uu-
tena palvelumuotona toteutan fysioterapeutin suoravas-
taanottoa. Sisältönä on Tules-vaivoista kärsivien tutkiminen, 
terapian suunnittelu ja toteutus sekä itsehoito-ohjaus. 
 

• Neurologisen asiakkaan tule-haasteet: vartalo ja yläraajat 
2022 

• Faskia-koulutus 2019 

• fysioterapeutin suoravastaanotto 2019 

• ICF/GAS 2013 

• C1/C2 selkärangan manuaalinen tutkiminen 2000 

• Bobath-konseptin mukainen neurologinen fysioterapia 
1999 

• lukuisia lyhyempiä koulutuksia liittyen neurologisiin sekä 
tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. 
 

Emmi Kaurala 
Fysioterapeutti AMK 
044 7213 374 | emmi.kaurala@salva.fi 
 

Olen valmistunut laillistetuksi fysioterapeutiksi 
keväällä 2019 Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Olen 
työskennellyt Ilolansalossa syksystä 2021 asti ja ohjaan 
myös erilaisia ryhmiä. Iloista tekemistä yhdessä ja yksilölli-
sesti.  

  

• Neurologisen asiakkaan tule-haasteet: vartalo ja yläraajat 
2022 

• Kehonhuolto-webinaari 2022 

• Kinesioteippauskurssi 2017 
 

 
 
Johanna Taka-Anttila 
Fysioterapeutti AMK 
Vapaalla. 
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Löydä meidät myös Face-
bookista ja Instagramista 

 


