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ta jo alkuvaiheen harjoittelusta 
lähtien. Esim. AVH-kuntoutujilla 
kävelyn harjoittelu mahdollistuu 
nopeammin ja turvallisemmin. 
Sillä on tärkeä merkitys akuutti-
vaiheen AVH-kuntoutujien käve-
lykykyyn. Lisäksi pystyasennossa 
harjoittelu luo edellytyksiä siihen, 
että kävelynopeus rytmittyy ta-
saisemmin.

Uusi menetelmiä käytetään 
kuntoutujan tavoitteiden mu-
kaisesti osana fysioterapiaa. 
Kävelyharjoittelumenetelmät li-
säävät kävelyn itsenäisyyttä, kä-

Kyyhkylän 
kuntoutus- ja hyvinvointikeskuksessa 
laaja palvelutarjonta
Saimaan rannalla si-
jaitsevassa Kyyhkylän 
kuntoutus- ja hyvinvoin-
tikeskuksessa yhdistyvät 
historialliset perinteet 
sekä nykyaikainen toimin-
taympäristö. 

Luonnonkauniilla paikalla Sai-
maan rannalla, noin 7 km päässä 
Mikkelin keskustasta sijaitseva 
Kyyhkylän kuntoutus- ja hyvin-
vointikeskus tarjoaa palveluita 
ihmisten ja työyhteisöjen hyvin-
voinnin ja terveyden edistämi-
seen. Palvelutarjontaan kuuluvat 
Kyyhkylän Kartanon ravintolapal-
velut sekä majoitus-, kokous-, ja 
virkistystoiminnot. Kuntoutus-
keskus tarjoaa korkeatasoista 
lääkinnällistä kuntoutusta sekä 
erilaisia työhyvinvointipalveluja, 
kuntotestejä sekä yrityksille ja 
yhteisöille räätälöityjä kokonai-
suuksia. Teemme työtä 150 am-
mattilaisen voimin ja henkilökun-
tamme jatkuvalla kouluttamisella 
takaamme palveluiden korkean 
laadun. Tarjoamme yksilöllisiä, 
asiakkaan tarpeista ja toiveista 
lähteviä palveluita.

Kelan tarjoamat kuntoutus- 
ja sopeutumisvalmennuskurssit 
toteutetaan ryhmämuotoisina. 
Kurssien sisältö on suunniteltu 
kokonaisuus erilaisten kohderyh-
mien tarpeiden mukaan. Koko-

naistavoitteena on toimintakyvyn 
kohentuminen sekä työssä ja ar-
jessa selviytyminen. Kelan AVH- 
ja MS-kuntoutuksessa hyödyn-
nämme uusia harjoittelulaitteita. 

Kokemuksia

ArmeoBoom
Kuntoutujan harjoittelua, tu-

loksia ja edistymistä voidaan seu-
rata tietokoneohjelman avulla. 
Ylärajaan toiminnan harjoittelu 
on turvallista ja tehokasta fysio-
terapeutin ohjaamana. Ylläpitä-
vää kuntoutusta voidaan helposti 
jatkaa sairastumisen jälkeen joko 
ohjattuna tai itsenäisesti harjoi-
tellen. ArmeoBoom antaa mah-
dollisuuden erilaiseen harjoitte-
luun esim. suora näköpalaute 
AVH-kuntoutujille on tärkeää 
harjoittelussa. Se myös motivoi 
eritavalla kuntoutujaa itsenäi-
seen harjoitteluun.

Painokevennetty kävely-
kuntoutus

Yhdistelmänä kisko ja kävely-
matto on erittäin hyvä apuväline 
kevennetyn kävelyn opetteluun. 
Kiskomallilla kävelyä voi jatkaa  
esim. lattialla peilit mahdollista-
vat monipuolisen harjoittelun. 

Kävelymattoharjoittelu pai-
nokevennettynä valjailla lisää 
asiakkaan harjoittelumotivaatio-

velynopeutta ja kävelymatkaa. 
Fysioterapian toteuttamisessa ja 
jaksottamisessa on tärkeää, että 
voidaan lisätä kuormittumistasoa 
ja/tai vaikeusastetta yksilöllisesti. 

Kyyhkylässä on käytössä myös THERA Balance Trainer.

ArmeoBoom


