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Rehabilitering 
på Östanlid

Östanlid



Fysioterapi, ergoterapi, talterapi för barn, ungdomar och vuxna 
med olika funktionsnedsättningar. Betalningsförbindelse via 
FPA, sjukhus, hälsovårdcentral eller försäkringsbolag.
Fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa 
toimintarajoitteisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Maksusitoumus 
Kelan, sairaalan, terveyskeskuksen tai vakuutusyhtiön kautta.
Enhetschef/yksikönvastaava,  Åsa Lindroos-Lönnbäck tfn/puh. 044 066 5649,  
asa.lindroos-lonnback@folkhalsan.fi

Fysioterapeut / Fysioterapeutti
Monica Sandström, Bobath/neurologi ....................044 788 3638
Tiina Lillkvist, Bobath/neurologi ..................................044 788 3731
Julia Niemi, NDT-terapeut barn .....................................044 788 3741
Heidi Bergman.......................................................................044 788 3680 
Andreas Svenfelt ................................................................. 044 066 5713

Ergoterapeut / Toimintaterapeutti
Elin Andersson .....................................................................044 066 5684
Adina Sundkvist  .................................................................050 403 0084
Victoria Lassander-Sandin ...........................................044 788 3682

Talterapeut / Puheterapeutti
Johanna Lill-Thylin ...............................................................044 788 3719
Emma Kallvik .......................................................................... 044 788 3732
Anna Stenhäll ........................................................................044 788 1046
Andrea Ojala ........................................................................... 044 788 1043

Rehabilitering/Kuntoutus

Individuell fysioterapi för dig med nack-, rygg- och ledbesvär
Yksilöllinen fysioterapia sinulle, jolla on niska-, selkä- ja 
nivelvaivoja
Titti Ljung ................................................................. 050 917 1557
Tiina Lillkvist ..........................................................044 788 3731

Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn@folkhalsan.fi  
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@folkhalsan.fi



Fysioterapi för dig med stress-, smärt- och sömnbesvär
Du kan ha nytta av psykofysisk fysioterapi om du t.ex. lider av olika spänningstillstånd,  
nack- och ryggbesvär, kroniska värk- och smärttillstånd, utmattning, nedstämdhet eller 
depression. Målet med behandlingen är att du får hjälp med att förstå kroppens signaler  
och att du blir medveten om din kropp, ditt sätt att andas och ditt hållnings- och rörelse-
mönster. Du lär dig att vara närvarande i din kropp, vilket minskar stresskänslor.

Fysioterapia sinulle, joka kärsit stressistä, kivusta tai 
univaikeuksista
Voit hyötyä psykofyysisestä fysioterapiasta jos sinulla esimerkiksi on jännityksen seura-
uksena erilaisia oireita, niskan ja selän ongelmia, pitkäaikaista kipua ja särkyä, uupumista, 
alakuloisuutta tai masentuneisuutta. Hoidon tavoite on auttaa sinua ymmärtämään kehon 
merkkejä, tulla tietoisemmaksi omasta kehosta, hengityksestä, ryhdistä ja tavastasi liikkua. 
Opit olemaan läsnä kehossasi ja tämä vähentää kokemusta stressistä.

Heidi Bergman, fysioterapeut/fysioterapeutti
Rose Drifell, taktilstimulering, stressreducerande massage/taktiilistimulointi,  
stressiä vähentävä hieronta

Tidsbeställning/Ajanvaraus:  
rehabostanlid@folkhalsan.fi, tfn/puh. 044 788 3639 mån/ma–fre/pe, kl./klo 8–9



Vattengymnastik i grupp 12 €/gång, du  
betalar endast för de gånger du deltar.

Alla rehabiliterande vattengymnastik-
grupper startar höstterminen vecka 33 och 
vårterminen vecka 2, men du kan när som 
helst under året anmäla dig och komma 
med i någon grupp. 

Vesivoimistelu ryhmässä 12 €/kerta, maksat 
vain niistä kerroista kun olet mukana. 

Kaikki kuntouttavan vesivoimistelun ryhmät 
aloittavat syyslukukauden viikolla 33 ja 
kevätlukukauden viikolla 2, mutta voit 
ilmoittautua mukaan johonkin ryhmään 
milloin tahansa vuoden aikana.

Träning för dig som har haft stroke
Harjoittelua aivohalvauksen jälkeen
Mån/ma. kl./klo 13.00–14.00,

alkaa/börjar 28.8.2017. Pris/hinta: 10 €/gång/kerta

Träning för dig som har balanssvårigheter
Harjoittelua sinulle, jolla on tasapainovaikeuksia
Mån/ma. kl./klo 13.00–14.00, alkaa/börjar 28.8.2017

Pris/hinta: 10 €/gång/kerta

Vattengymnastik är en populär motionsform där vattnets egenskaper används för att ge  
effektiv och skonsam träning för hela kroppen.

I vattnet väger du endast 15 procent av din kroppsvikt, vilket gör att du lätt kan göra rörelser 
i vattnet som inte är möjliga på land. Vattengymnastik passar de flesta och går bra att 
anpassa enligt utgångsnivå. Man kan öka effekten genom att öka takten, genom att ändra 
rörelsens riktning, genom att öka motståndsytan eller genom att använda hjälpmedel. 
Vattnets unika egenskaper minskar trycket på leder, speciellt på knän och höfter. Vattnets 
egenskaper går också bra att utnyttja vid nedsatt rörelseförmåga. Muskelsmärta och spän-
ningar minskar då man utnyttjar varmt vatten och dess masserande inverkan. Vattnet stöder 
och ger motstånd enligt individuella behov och förorsakar mycket sällan träningsvärk.

Man upplever lätt att man lyckas och kan i vattengymnastiken. I vattengymnastiken får du 
uppleva rörelseglädje på ett roligt och effektivt sätt tillsammans med de andra i gruppen.

Rehabiliterande vattengymnastikgrupper
Kuntouttava vesivoimistelu, ryhmät

mån/ma.  kl./klo 16.15 
tis/ti.  kl./klo 11.15 
tis/ti kl./klo 15.00
tor/to.  kl./klo 15.00
tor/to.  kl./klo 16.00 
fre/pe.  kl./klo 9.30
fre/pe.  kl./klo 10.15

Ledd träning i 45 minuter/
Ohjattua harjoittelua 45 minuuttia.



Du är värd att må bra! 
Din hälsa är viktig. Du är viktig. På Östanlid kan vi erbjuda kraft, energi och välmående i 
form av skräddarsydda Må bra-dagar för dig och din grupp. Kanske behöver du och dina 
kollegor en avkopplande dag tillsammans ute i naturen? Kanske vill din förening ha en rolig 
och annorlunda dag där ni lär känna varandra bättre? 

Fysisk och psykisk hälsa i kombination med social samvaro är centrala faktorer för vårt 
välbefinnande. Folkhälsans Må bra-dagar ger dig allt det! Den natursköna miljön runt 
Östanlid passar utmärkt för motion, avkoppling och roliga samarbetsövningar. Inomhus har 
vi möjlighet att erbjuda vattengymnastik i vår varma bassäng, cirkelträning i vårt gym eller 
avslappningsövningar om ni vill ha fokus på det. 

Hos oss finns också tillgång till konferens- och möteslokaler. Vi föreläser gärna om stress-
hantering, kroppskännedom eller ger deltagarna konkreta råd och tips att ta med sig hem. 
Vi ordnar också föreläsningar i samarbete med utomstående aktörer för att kunna möta 
dina behov och önskemål. 

Må bra tillsammans med oss! Hör av dig, så planerar vi en härlig dag som passar just dig 
och din grupp! För mer information och bokningar, vänligen kontakta Rose Drifell:  
rose.drifell@folkhalsan.fi eller 044 788 3639. 

Anmälning och tidsbeställning:  
044 788 3639 måndag–fredag kl. 8–9  
rehabostanlid@folkhalsan.fi

Ilmoittautumiset ja ajanvaraukset:  
044 788 3639 maanantai–perjantai  
klo 8–9 rehabostanlid@folkhalsan.fi



Gym Axel / Kuntosali
Månadskort/Kuukausikortti: 35 €
Månadskort för pensionärer, arbetslösa, studerande och föräldralediga: 30 € 
Kuukausikortti eläkeläisille, työttömille, opiskelijoille ja vanhempainvapaalla oleville: 30 €

När du köper ett månadskort, kvitterar du ut en nyckel och med den kommer du in på 
gymmet för att träna alla dagar kl. 7.00–20.30. Dagtid har Folkhälsans rehabilitering 
förtur till gymmet.

Kuukausikortin ostaja saa oston yhteydessä avaimen, jolla pääsy kuntosalille  
päivittäin klo 7.00–20.30. Päivisin kuntosali on ensisijaisesti Folkhälsanin  
kuntoutuksen käytössä.

Info/ Lisätiedot: tfn/puh. 044 788 3639 mån/ma– fre/pe kl./klo 8–9 eller  
e-post/s-posti rehabostanlid@folkhalsan.fi

Drop in-gym på fredagar
Varje fredag ordnar vi drop in-gym kl. 9–10.30. Vår fysioterapeut Andreas Svenfelt hjälper 
dig att komma i gång med träningen, tfn 044 0665719 eller e-post andreas.svenfelt@
folkhalsan.fi

Workshop för dig med långvarig ryggsmärta
Vad händer i människan när vi får ont? Har du verktyg för att hantera din smärta?
Innehåll: Föreläsning och diskussion om smärta, stress och sömn samt praktiska övningar. 
Kurslängd: Tre kvällar, varje tillfälle varar tre timmar. Uppföljning efter tre månader. 
- Startar hösten 2017 när gruppen är fylld
- Anmälning senast 30.9.2017
- Tvåspråkig kurs
- Pris: 180 euro

Ledare för kursen fysioterapeuterna Heidi Bergman och Andreas Svenfelt

Info och anmälning: 
Heidi Bergman tfn: 044 788 3680, e-post: heidi.bergman@folkhalsan.fi
Andreas Svenfelt tfn: 044 066 5719, e-post: andreas.svenfelt.@folkhalsan.fi.



TALTERAPI I VASA
Wasaborgsgränden 4, Vasa

Talterapi för barn, unga och vuxna. Betalningsförbindelse via FPA, 
sjukhus, hälsovårds central eller försäkringsbolag.

Enhetschef Åsa Lindroos-Lönnbäck tfn 044 066 5644,  
asa.lindroos-lonnback@folkhalsan.fi 

Talterapeuter/Puheterapeutit
Amanda Andersson 044 788 3679
Ida Finnäs 044 788 3653

Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn@folkhalsan.fi 



www.folkhalsan.fi/ostanlid 

Följ oss på Facebook!


