
Fysioterapian ja kuntoutuksen kärkimedia.
Suorin, tarkin ja kattavin kanava kuntoutuksen ammattilaisille.

2/1 s. Takakansi 1/1 s. 1/2 s. 1/4 s. 1/8

Koko 363 lev x 246 mm 
aukeama

196 lev x 246 mm 168 lev x 246 mm 168 lev x 122 mm (vaaka) 
83 lev x 246 mm (pysty)

168 lev x 60 mm (vaaka) 
83 lev x 122 mm (pysty)

83 lev x 60 mm  
(vaaka)

Hinta 3 560 € 2 290 € 2 230 € 1 570 € 1 090 € 660 €

MEDIATIEDOT 2023
 ` Ajankohtaista tietoa fysioterapian eri osa-alueilta, 
kuntoutuksesta, liikunnasta ja yleisestä terveydenhuollosta

 ` Lukijoita yli 15 000, joista 2 300 toimii yrittäjänä

 ` Pääosa lukijoista on fysioterapia-alan eri tehtävissä toimivia 
ammattilaisia, jotka saavat lehden jäsenetuna. Muita maksavia 
tilaajia n. 500 kpl.

 ` Lisäksi lehteä jaetaan sairaanhoitolaitosten ja 
terveyskeskusten talous-, hallinto- ja kuntoutusvastaaville, 
terveyden- ja sosiaalihuollon virastoihin, lääkärikeskuksiin, 
yksityisiin fysikaalisiin hoitolaitoksiin, fysiatreille, 
yliopistojen kirjastoihin, fysioterapian opettajille ja 
opiskelijoille

 ` Ilmestyy 7 krt vuodessa, 76 sivua

Ainoa  
Suomessa  
ilmestyvä  

fysioterapia-alan 
ammatti julkaisu
u ilmoituksesi 

kohdentuu  
oikein!

ILMOITUSMYYNTI
Tietotalli Oy

 ` Heidi Andersson p. 050 528 7770 
 heidi.andersson@tietotalli.fi

 ` Ilmoitusaineistojen toimitus: 
 heidi.andersson@tietotalli.fi

Nro Ilmestyy
Tilavaraus ja  

aineistojen toimitus

1/2023 14.2. 12.1.

2/2023 3.4. 1.3.

3/2023 17.5. 13.4.

4/2023 28.6. 25.5.

5/2023 20.9. 18.8.

6/2023 6.11. 4.10.

7/2023 18.12. 14.11.

AIKATAULUT TEKNISET TIEDOT
 ` Painos: 9.000 kpl
 ` Lehden koko: 196 x 276 mm
 ` Painomenetelmä: offset
 ` Sidonta: liimasidonta

VALMIIT ILMOITUSAINEISTOT
 ` sähköinen aineisto pdf-muodossa
 ` kuvien resoluutio vähintään 300 dpi

TOIMITUKSESSA 
VALMISTETTAVIEN 
ILMOITUSTEN AINEISTOT

 ` tekstitiedostona ilman muotoiluja
 ` kuvat lähetetään erillisinä 
kuvatiedostoina (esim. jpeg), 
resoluutio vähintään 300 dpi

ILMOITUSKOOT JA HINNAT (+ 3 mm leikkuuvarat)

KAIKKI AINEISTOT 
OSOITTEESEEN

heidi.andersson@tietotalli.fi

Tietotalli OyAdvertoriaalit toimitetaan sisältötarkastukseen 
2 viikkoa ennen tilavarausta.

mailto:heidi.andersson@tietotalli.fi
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MATILAINEN:Koulufysioterapeutilla  ei ole hukkapäiviäsivu 58

AJANVARAUS- JA KIRJAUSOHJELMISTOYKSITYISELLE FYSIOTERAPEUTILLE?

CASE MANAGER TYÖHÖN PALUUN TUKENA 

FYSIOTERAPEUTTI LIIKUNTANEUVOJANA – HYVINVOINNIN MONIOSAAJA
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KOULUTUS
KALENTERI

Member+ on täysin uusi jäsenetupalvelu akavalaisille
Tutustu palveluun: www.memberplus.fi
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EMMI-JUULIA HIRVINIEMI:Palokunnassa opin, kuinka rohkea olenkaansivu 68

KLIININEN PÄÄTTELY:VAIKUTTAVAA
FYSIOTERAPIAAASIAKAS KERRALLAAN

SUUNTAVIIVOJASYNNYTTÄNEIDENINKONTINENSSINHOITOPOLULLE

SARKOPENIA ONVAKAVA RISKITEKIJÄIKÄÄNTYNEEN
TOIMINTAKYVYLLE

Ainutlaatuinen, nopea ja tehokas lääkkeetön hoito  
– tutkitusti* tyytyväiset hoitajat ja asiakkaat

NeuroCryoStimulation (NCS) -huippukylmähoitoa jo vuodesta 1993 maailmanlaajuisesti käyttäneet  

ammattilaiset ovat hyvin tyytyväisiä hoidon vasteisiin. Hoito perustuu kudoksen erittäin nopeaan  

jäähdyttämiseen (-78°C-asteinen hiilidioksidisuihku jäähdyttää hoidettavan alueen lämpötilan  

32°C:sta 4°C:seen 30 sekunnissa) ja ihoon kohdistettuun paineeseen.

Kiinnostuitko? Lue sivuiltamme www.cryonic.fi lisää Cryonic-laitteista, joissa hyödynnetään 

myös lämpökamerateknologiaa. Sivultamme löytyy myös tapauskuvauksia ja hoitovideoita. 

Voit laittaa viestiä osoitteeseen asiakaspalvelu@cryonic.fi tai soittaa numeroon  

040 670 1282. Kerromme mielellämme lisää. Joustavat maksutavat.         CryonicMedicalFinland           CryonicFinland            cryonicmedicalfinland

cryonic-huippukylmä

 ● Tehokas – vasteet yleensä välittömät ja pitkä- kestoisemmat kuin kylmään jäähän, veteen tai  ilmaan perustuvissa hoidoissa ● Monipuolinen – TULE-hoidot, liikkuvuusongelmat, 
krooninen ja akuutti kipu, urheiluvammat, reuma- 
sairaudet, leikkauksen jälkihoito ● Erittäin nopea – helppo yhdistää muiden hoitojen 
kanssa, hoitajan ”kolmas käsi”

 ● Lääkkeetön ja kivuton – suuri hoito-myöntyvyys kuivan kidesuihkun myötä, ei kosteuta vaan jäähdyttää hoidettavan alueen nopeasti ja miellyttävästi ● Turvallinen – kehon ulkoinen  paikallishoito, jota voidaan turvallisesti käyttää päälaelta jalkapohjiin

* Saimme 4,25/5 tähteä (NCS-huippukylmähoito fysioterapeutin työvälineenä, Becks, Markus; Pousi, Matias, 2020)

Se aito 

huippukylmä- 

hoito!

Soita 
040 670 1282  

ja sovi  
esittely!

Tuki- ja liikuntaelinvaivojenei tarvitsisi maksaa miljardeja
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TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ
KUNTOUTUKSEN OSAAMISESTA

TYÖN MUOTOILUSTAVIRTAA
YRITTÄJÄN ARKEEN

TOIMINTAKYKYMITTARIWHODAS 2.0
TUKI- JA LIIKUNTAELIN-KIPUPOTILAILLA

4
  ¡  2021

sivu 38
sivu 34

4  ¡  2021

sivu 18

RATKAISU ON MEISSÄ Fysioterapia & Kuntoutus -koulutuspäivät
sivu 24

KOULUTUS-
KALENTERI

SAMI PAHKALAUltra-
kestävyydessä henki ottaa voiton kehosta sivu 62

Tehosta ajanvarauksia ja asiakaspalvelua PatientSky Lite©-ohjelmiston avulla
Ota käyttöön PatientSky Liten© vahvalla tunnistautumisella varustettu mobiilisovellus

Paranna asiakaskokemusta ja panosta tietoturvalliseen yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa
Muokkaa ohjelmiston ominaisuuksia helposti yrityksesi toiminnan kehittyessä

Modernisoi asiakasohjelmistosi uudelle tasolle ja varaa esittely kanssamme osoitteessa: www.patientsky.fi.

Tutustu PatientSky Lite©  asiakasohjelmistoon ja lunasta liiton jäsenetutarjous yrityksellesi

PatientSky Finland Oy on norjalaisen, vuonna 2014 perustetun PatientSky Groupin suomalainen tytäryhtiö. Tuomme hyvinvointi- ja 

terveyspalvelualan ammattilaisille innovatiivisia, parempia ja tehokkaampia digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan tuottaa vaikuttavia 

ja kustannustehokkaita terveydenhuollon palveluita asiakkaille - helposti ja nopeasti, maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

www.patientsky.fi

Changing Lives

Kanta-integraatio tulossa syksyllä 2021
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HYTEAIRO:
TEKOÄLY
UUDISTAA 
KUNTOUTUSTA 

UUSI SARJA:
NÄYTTÖÖN PERUSTUVAKLIININEN PÄÄTTELY

HOIDON TARPEENARVIOINTI JA
SUORAVASTAANOTOLLEOHJAUTUMINEN
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IITA PARIKKA:
SIPERIANHUSKYT on elämäntapasivu 60

Hyvä fyysinen 
suorituskyky on iäkkäille erityisen tärkeää vastoinkäymisissä sivu 20

Ainutlaatuinen, nopea ja tehokas lääkkeetön hoito  
– tutkitusti* tyytyväiset hoitajat ja asiakkaat

NeuroCryoStimulation (NCS) -huippukylmähoitoa jo vuodesta 1993 maailmanlaajuisesti käyttäneet  

ammattilaiset ovat hyvin tyytyväisiä hoidon vasteisiin. Hoito perustuu kudoksen erittäin nopeaan  

jäähdyttämiseen (-78°C-asteinen hiilidioksidisuihku jäähdyttää hoidettavan alueen lämpötilan  

32°C:sta 4°C:seen 30 sekunnissa) ja ihoon kohdistettuun paineeseen.

Kiinnostuitko? Lue sivuiltamme www.cryonic.fi lisää Cryonic-laitteista, joissa hyödynnetään 

myös lämpökamerateknologiaa. Sivultamme löytyy myös tapauskuvauksia ja hoitovideoita. 

Voit laittaa viestiä osoitteeseen asiakaspalvelu@cryonic.fi tai soittaa numeroon  

040 670 1282. Kerromme mielellämme lisää. Joustavat maksutavat.         CryonicMedicalFinland           CryonicFinland            cryonicmedicalfinland

cryonic-huippukylmä

 ● Tehokas – vasteet yleensä välittömät ja pitkä- kestoisemmat kuin kylmään jäähän, veteen tai  ilmaan perustuvissa hoidoissa ● Monipuolinen – TULE-hoidot, liikkuvuusongelmat, 
krooninen ja akuutti kipu, urheiluvammat, reuma- 
sairaudet, leikkauksen jälkihoito ● Erittäin nopea – helppo yhdistää muiden hoitojen 
kanssa, hoitajan ”kolmas käsi”

 ● Lääkkeetön ja kivuton – suuri hoito-myöntyvyys kuivan kidesuihkun myötä, ei kosteuta vaan jäähdyttää hoidettavan alueen nopeasti ja miellyttävästi ● Turvallinen – kehon ulkoinen  paikallishoito, jota voidaan turvallisesti käyttää päälaelta jalkapohjiin

* Saimme 4,25/5 tähteä (NCS-huippukylmähoito fysioterapeutin työvälineenä, Becks, Markus; Pousi, Matias, 2020)

Se aito 

huippukylmä- 

hoito!

Soita 
040 670 1282  

ja sovi  
esittely!
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ANNI ASP:Vapaaehtoistyötätasa-arvon puolestasivu 60

Vaikuttavuus ja merkityksellisyys – esimerkkinä MS- ja AVH-kuntoutujat 
sivu 40

SYÖPÄÄ SAIRASTAVIENLIIKUNTAINTERVENTIOPARANTAA LIHASVOIMAA,VÄHENTÄÄ UUPUNEISUUTTA

FYYSINEN AKTIIVISUUS ON TÄRKEÄÄ VASTAPAINOA RASKAASSA TYÖSSÄ

ICF-VIITEKEHYS LAAJENTAA NÄKEMYSTÄTOIMINTAKYVYSTÄ JA SUJUVOITTAA TYÖTÄ
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FAC – FAC – FAC – FAC 0–1 FAC 1–2 FAC 2–4 FAC 3–5

FreeD

PYSTYASENTO JA ENSIMMÄISET IMPULSSIT• Kävelyvalmiuksien harjoittelu

KÄVELYN HARJOITTELU• Kävelyn mahdollistaminen ja kestävyys

INDEGO

LYRA JA LEXO

ANDAGO

h/p/cosmos C-MILL

TAIDON HARJOITTAMINEN• Haastaminen, tasapaino

ERIGO

LOKOMAT

Fysioline Oy, Arvionkatu 2  33840 Tampere, Puh. 03 2350 700  info@fysioline.fi, www.fysioline.fi

Tarjoamme kävelykuntoutusta 
tukevia teknologisia ratkaisuja 
varhaisesta pystyasennon 
harjoittelusta alkaen aina 
kävelytaidon harjoittamiseen asti.

VAIKUTTAVUUTTA KUNTOUTUKSEEN OIKEIN VALITUILLA TEKNOLOGISILLA RATKAISUILLA
Kuntoutusvaiheen mukaisesti valitut teknologiset ratkaisut tuovat tehoa ja vaikuttavuutta kuntoutukseen. Teknologia 

avustaa, mutta myös haastaa kuntoutujaa. Kuntoutumistulosten kannalta oleellista on, että oikeita teknologisia ratkaisuja 

käytetään oikeassa vaiheessa kuntoutusta. 
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Fysioterapian ja kuntoutuksen kärkimedia.
Suorin, tarkin ja kattavin kanava kuntoutuksen ammattilaisille.

Tutkittua tietoa lukijoista  ` 2/3 osaa osallistuu työssään tarvitsemiensa 
laitteiden hankintapäätöksiin tai suosittelee niitä 
asiakkailleen (esim. lääkinnällisen kuntoutuksen 
apuvälineet ja asiakkaan itse maksamat 
itsehoitotuotteet) 

 ` Yli 2/3 pitää lehden ilmoituksia kiinnostavina  
työnsä vuoksi

 ` Lukemiseen käytetään runsaasti aikaa:  
60 % lukee lehtiä yli puoli tuntia, heistä joka kolmas 
jopa yli tunnin  

 ` Suhde lehteen on säilynyt poikkeuksellisen vahvana 
ammatti- ja järjestölehtien vertailuryhmässä 

 ` Lehteen tyytyväisten osuus on huikeat 91 prosenttia 

 ` Jäsenkyselyssä 96 % koki lehden onnistuneen  
erittäin tai melko hyvin 

(Focus Master Oy 2020)

LEHDEN JULKAISIJA
Suomen Fysioterapeutit -
Finlands Fysioterapeuter ry
toimisto@suomenfysioterapeutit.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Saija Suominen
p. 040 726 6688
saija.suominen@suomenfysioterapeutit.fi

”Korkeatasoinen ammatillinen julkaisu, aina jotain erityisen kiinnostavaa.”

”Tuttu ja turvallinen, 

tieteellinen ja tasokas.”


