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AJO-OHJE LIMINKA-OULU-RAAHE SUUNNALTA: 
Raahentien ja Lumijoentien liikennevaloristeyksestä 

käännytään “Liminka-Lumijoki” suuntaan. Lumijoentietä 
ajetaan n.5km, tulee Virkkula-kyltti. Kyltistä n.100m 
vasemmalle kääntyy Vesalankuja, ensimmäinen talo. 

AJO-OHJE LUMIJOEN SUUNNALTA:
Limingan luontokeskuksen risteyksen jälkeen n.400m, 

oikealle kääntyy Vesalankuja.

Lämpimästi Tervetuloa!



Mihin kalevalainen jäsenkorjaus 
perustuu?

Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa ei hoideta oiretta, vaan etsitään kivun 
syy ja lähde. Ihminen nähdään kokonaisuutena ja hoidossa käydään 
läpi koko vartalo. Kalevalainen jäsenkorjaaja aloittaa jaloista, vaikka 
asiakkaan vaiva olisi migreeni.

Hoidossa mobilisoidaan niveliä, eli parannetaan sidekudosten ja 
lihasten liikkuvuutta venyttämällä niitä asiakkaan omaehtoisia 
liikeratoja hyödyntäen. Tukirakenteet saatetaan paikalleen käyttäen 
hyväksi asiakkaan vapaaehtoista liikerataa ja nivelkalvot avataan 
kevyellä venytysliikkeellä. Kun kireys saadaan pois, saatetaan myös 
aineenvaihdunta verenkierto, kudosnestekierto ja hermotoiminta 
luonnolliseen tilaansa. Hoidon jälkeen oma keho alkaa parantaa itseään. 
Kalevalainen jäsenkorjaus on lempeä hoitomuoto; mitään ei tehdä 
väkisin eikä niksauttelu kuulu hoitoon.  

Kalevalaisen jäsenkorjauksen asiantuntijat tekevät yhteistyötä 
koululääketieteen edustajien kanssa. Kalevalaista jäsenkorjausta on 
tutkittu Kuopion yliopistossa vuosina 2003-2005. Verrokkiryhmänä 
olivat klassinen hieronta ja fysioterapian liikehoito. Tutkimuksessa 
todettiin kalevalaisen jäsenkorjauksen olevan tutkituista hoidosta 
tehokkain.

Miten hoito tapahtuu ja kauanko hoito 
kestää?

Hoito tapahtuu hoitopöydällä sekä tuolilla istuen. Ensimmäisellä 
kerralla hoidossa menee n.1.5h, max.2h. Hoidon jälkeen täytyy olla 
levossa ja urheilusta tulee pitää taukoa 1-2 vrk, koska tukirankaa 
ylläpitävä pehmytkudos alue on löysätty ja tuki on heikko. Keskimäärin 
saman vaivan vuoksi hoidossa käydään kaksi, kolme kertaa. Joskus vaiva 
hoituu yhdelläkin käynnillä.

Kalevalaisella jäsenkorjauksella on 
saatu erittäin hyviä hoitotuloksia mm. 
seuraavilla osa-alueilla:

- Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
- Jalkaterien, nilkkojen, polvien, lonkkien virheasentojen hoito
- Iskias, ym. särkytilat 
- SI-nivelen virheasennon hoito
- Hartia- ja niskajännitysvaivat
- Jännityspäänsärky, purentahäiriöt, kasvosäryt  
- Yläraajoen kiputilat, mm. käsisäryt, tenniskyynärpää, jäätynyt olka-
pää, rannakanavan ahtaumavaivan hoitaminen ja sormien puutuminen.
- Rintarangan ja yläselän kiputiloissa (korkea verenpaine, 
sydämen rytmihäiriöt)
- Migreeni, huimaus, näkö- ja kuulohäiriöt 
- Astma
- Lasten ja nuorten kasvukipujen hoito 

Hinnasto

Kalevalainen jäsenkorjaus, koko hoito n.90min 75e

Akuutit osahoidot ja lasten hoidot käytetyn ajan mukaan.

Klassinen hieronta 30min 30e

Klassinen hieronta 45min 40e

Klassinen hieronta 60min 50e

Klassinen hieronta 90min 70e

Myös lahjakortteja saatavilla.


