
Mutkat suoraksi – Spiraalistabilaatiokurssi skolioosin oireiden 

helpottamiseksi. Kurssi kestää n.3kk ja siihen kuuluu kaksi 

henkilökohtaista fysioterapiakäyntiä ja neljä ryhmäharjoitusta. Lisäksi 

saat kotiharjoitteluohjelman, jota teet omatoimisesti kurssin ajan. 

 

 

KURSSI SOPII SINULLE, JOS 

✓ Sinulla on skolioosia, jonka oireisiin haluat saada helpotusta, olet valmis tekemään asian 

eteen töitä ja sitoutumaan kotiharjoitteluun kurssin ajaksi  

✓ Haluat oppia uuden harjoittelumenetelmän, jota voit hyödyntää loppuelämäsi selän 

huoltoon 

✓ Tiedät, että liikunta on hyväksi, mutta et ole varma mikä sopisi juuri sinun selälle 

✓ Haluat saada asiantuntevaa ohjausta ja tsemppiä selän kuntoutumiseen 

 

MITEN HYÖDYT KURSSISTA 

✓ Olet ”seurannassa” 3kk ajan 

✓ Tukenasi on fysioterapeutti sekä muu ryhmä 

✓ Ryhmä on pieni, joten saat henkilökohtaista ohjausta 

✓ Saat tarkat ohjeet harjoitteluun. Ohjeet ovat turvallisia, mutta 

tehokkaita ja ne on kehitetty nimenomaan skolioosin hoitoon ja 

muihin selän kiputiloihin.  

✓ Opit kuinka voit itse kuntouttaa kehoasi 

✓ Saat kurssin aikana pakettihintaan kaksi yksilöfysioterapiakäyntiä ja 

neljä pienryhmäharjoitusta. Yksittäisinä käynteinä koko paketin 

hinnaksi tulisi 475e. Kurssin hinta on kuitenkin vain 235e (sisältää 

SPS -vastuskuminauhan kotiharjoittelua varten). 

 

Asiakkaiden kommentteja Spiraalistabilaatioharjoitteista;  

” Olen tehnyt harjoitteita jo pidempään ja selän päivittäiset kivut ovat hävinneet lähes 

kokonaan” 

” Vahvistetaan juuri niitä lihasryhmiä, joita skolioosissa täytyisi vahvistaa. Myös venyttävistä 

harjoitteista on ollut hyötyä” 

” Minulla on ollut skolioosin vuoksi selkäkipuja lapsuudesta saakka ja parhaiten on auttanut 

SPS -harjoitteet” 

” SPS -harjoittelun myötä selkäni ei enää kipeydy kävellessä” 

 



MITÄ KURSSILLA TEHDÄÄN 

✓ Kurssi koostuu kahdesta henkilökohtaisesta 

fysioterapiakäynnistä sekä neljästä pienryhmätreenistä 

✓ Ensimmäinen yksilöfysioterapiakäynti on ennen kurssin 

aloitusta (1,5h). Tällä käynnillä kartoitetaan lähtötilanne, 

tutkitaan ryhti, tehdään alkutestaukset ja saat ensimmäiset 

kotiharjoitteet. 

✓ Toinen yksilökäynti sovitaan kurssin loppuun (1h). Tällöin 

tehdään loppukartoitus ja testaukset sekä suunnitellaan miten 

jatkossa omatoiminen selän huolto jatkuu. 

✓ Ryhmätunnit koostuvat Spiraalistabilaatio -menetelmän (SPS) 

harjoitteista, joiden tavoitteena on keskivartalon lihasten 

aktivointi, ylijännittyneiden lihasten rentouttaminen, 

liikkuvuuden parantaminen, tasapainon ja koordinaation 

harjoittaminen sekä kehon toiminnallisuuden kehittäminen. 

SPS -harjoitteita on käytetty jo vuosikymmenien ajan Euroopassa skolioosin oireiden 

hoitokeinona ja niillä on saatu erittäin hyviä tuloksia. Lisää Spiraalistabilaatiosta TÄSTÄ. 

✓ Ryhmäharjoitteiden lisäksi saat kotiharjoitusohjelman, jota on tarkoitus tehdä kurssin ajan. 

Harjoitteet on helppo tehdä kotona ja niitä varten tarvitset vain SPS -vastuskuminauhan, 

jonka saat ensimmäisellä ryhmätapaamisella. Tavoitteena on, että kotiharjoittelusta tulee 

osa päivittäisiä askareita.  

Ryhmätapaamiset ovat lauantaisin seuraavasti; 

23.11 klo 11-12 

14.12 klo 10.30-11.30 

11.1 klo 11-12 

8.2 klo 11-12 

Kurssin ohjaajana toimii fysioterapeutti ja SPS -ohjaaja Marjaana Koivuranta. 

Tämä kurssi tullaan toteuttamaan pienryhmässä ja kurssille otetaan vain neljä henkilöä. 

Varatessasi paikan, sinun tulee maksaa 20 € varausmaksu, jota ei palauteta. Ilmoittautumisesi 

jälkeen Marjaana on sinuun yhteydessä. Tällöin sovitaan ensimmäinen yksilökäynti, joka tulee 

olla ennen ensimmäistä ryhmätapaamista. 

Ilmoittautuminen https://www.oulunhyvinvointistudio.fi/ilmoittaudu 

Kysy lisää marjaana@oulunhyvinvointistudio.fi 
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