
MÄRSKYN ASINTUNTIJAPALVELUT 

Fysioterapia 

Urhean I- ja II-tason sekä Mäkelänrinteen lukion urheilijat voivat varata yhden 

maksuttoman 30 minuutin päivystysajan Liikuntafysion fysioterapeuteille 

ensisijaisesti Liikuntafysio Mäkelänrinteeseen (tai vaihtoehtoisesti Liikuntafysio 

Selloon). Päivystysajalla tehdään tarvittava ensivaiheen hoito sekä tilannearvio 

jatkohoidon osalta (ohjaus lääkäriin, jatkotutkimuksiin, fysioterapeuttisiin 

toimenpiteisiin). 

Varaa aika osoitteesta www.liikuntafysio.fi/ajanvaraus 

Liikuntafysion fysioterapeutit ovat tavoitettavissa vastaanottotoiminnan merkeissä 

Mäkelänrinteessä seuraavasti: 

• maanantaisin klo (8-)9-12 / Juha Koistinen 

• tiistaisin klo 12-17 / Jari Halonen 

• keskiviikkoisin klo  (8-)9-12 / Juha Koistinen 

• torstaisin klo 12-17 / Jari Halonen 

Lisäksi monissa lajeissa fysioterapeutti osallistuu lajiryhmän harjoituksiin. 

 

Ravitsemus 

Urheiluravitsemuksen osalta bonusajat märskyläisille käynnistyvät myöhemmin 

syyslukukauden aikana. Näistä ajoista ja varauskäytännöistä tiedotetaan erikseen 

Wilman kautta. Bonusajat ovat konsultaatiokäyntejä, joiden aikana voidaan tehdä 

alkukartoitus ja suunnitelma urheilijan ravitsemusohjaukselle. Bonusajan jälkeen 

tapaamiset ovat märskyläisille omakustanteisia. 

Laura Manner 

Urhea 

Ravitsemuksen asiantuntija 

laura.manner@urhea.fi 

040 865 9150 

Psyykkisen valmennuksen asiantuntijatoiminta 
 
Psyykkisen valmennuksen osalta urheilijat voivat olla yhteydessä Urhean 
psyykkiseen valmentajaan Kim Forsblomiin (p. 040-774 0133 tai 
kim.forsblom@urhea.fi). Ensimmäisellä kerralla kartoitetaan urheilijan tilanne ja 
sovitaan toimintasuunnitelma. Tämän lisäksi psyykkisen valmennuksen 
asiantuntijatoimintaan kuuluu psyykkisen valmennuksen kurssi sekä 
lajikapteenitoiminta. 
 
Kim Forsblom 
Urhea 
Psyykkisen valmennuksen asiantuntija 
kim.forsblom@urhea.fi 
040 774 0133 



PSYYKKISEN VALMENNUKSEN KURSSI-INFO URHEILIJOILLE / Syksy 2020 
 
Elokuussa alkava psyykkisen valmennuksen kurssi tähtää urheilijan psyykkisten taitojen ja 
ominaisuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen käytännön menetelmin. Kurssilla 
käsitellään urheilijoille ajankohtaisia teemoja, esimerkiksi tavoitteenasettelua, motivaatiota, 
itseluottamusta ja mielikuvaharjoittelua. Kurssille mahtuu 16 urheilijaa ja heille järjestetään 
myös yksi ”bonus-aika” psyykkisen valmentajan kanssa. 
 
Kurssin tavoitteena on innostaa ja tukea urheilijaa hyödyntämään psyykkistä 
valmentautumista osana omaa arkiharjoittelua ja kilpailemista.   
 
Kurssi sisältää kaksitoista tapaamista keskiviikkoisin 5. palkilla (ei koeviikolla). Tapaamiset 
järjestetään Onnentiellä. 

Syksyn kurssikerrat:  
 
26.8., 2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 7.10., 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 9.12. ja 16.12.  
 
Huomioithan, että kurssi kestää koko syksyn. Viitospalkki kannattaa siis jättää tyhjäksi tai 
ottaa siihen kurssi, jonka pystyy suorittamaan osittain itsenäisesti. Kurssille ei voi osallistua, 
mikäli harjoituksiin on lähdettävä jatkuvasti ennen kurssikerran 
päättymistä. Kurssitapaamisten lisäksi kurssin suorittaminen edellyttää opintopäiväkirjan 
täyttämistä. Kurssilla sallitaan kaksi poissaoloa, muista poissaoloista sovitaan erillinen 
korvaustehtävä. 
 

Tervetuloa mukaan oppimaan ja kehittämään omia psyykkisiä taitoja! 
 
 
Terveisin, 
 
Kim Forsblom 
Urhean psyykkinen valmentaja 
p. 040 774 0133 
kim.forsblom@urhea.fi 

 

 


