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Terveystalo Kampin Sport-osaajat 

 
 

 
TAPIO KALLIO  
Ortopedi, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, Terveystalon 
urheilulääketieteen ylilääkäri ja erikoisalajohtaja.   
        
Polvitapaturmat, mm. eturistisiteen repeämät, kierukka- ja rustovauriot. 
Polvilumpion ongelmat. Nilkka- ja akillesjännevammat. Lihasvammat. 
Rasitusvammat. Lasten- ja nuorten tuki- ja liikuntaelinvammat. 
Niveltähystykset ja urheiluvammojen leikkaukset. 

 

 

 

ILKKA SINISAARI                
Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Terveystalo Kampin 
ortopedian ylilääkäri 

Olka- ja kyynärnivelen vammat sekä sairaudet. Tähystystoimenpiteet 
ja avokirurgia tarvittaessa, myös tekoniveltoimenpiteet. 

 
 
 
 

JARO JUNNILA 
Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Blues-joukkuelääkäri 

 
Aikuisten ja lasten vammat, rasitusvammat, urheiluvammat. Laajakirjoinen 
leikkausosaaminen, sekä avo- että tähystyskirurgia. Erityisesti alaraajat. 
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KARI KOSKIKARE                     
Lääketieteen tri, kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri 

Yleisortopediset potilaat ja konsultaatiot, tähystysleikkaukset ja 
urheiluvammat 

 

 

 

 

ARI MAJOLA                
Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri 

Alaraajavammojen ja ortopedisten sairauksien hoito ja leikkaukset. 
Myös yleisortopediset potilaat 

 

 

. 

 

JAN-MAGNUS BJÖRKENHEIM             
Kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri  

Yläraajan, erityisesti olka- ja kyynärseudun vammojen ja ortopedisten 
sairauksien hoito ja leikkaukset. Myös yleisortopediset potilaat. 
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MARKKU VORNANEN                     
Ortopedian erikoislääkäri 

Selkäortopedia ja selkäleikkaukset.  

 

 

 

 

PAJARINEN JARKKO            
Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri  

Yläraajan, erityisesti olka- ja kyynärseudun vammojen ja ortopedisten 
sairauksien hoito ja leikkaukset sekä urheiluvammat. 

 

 

 

 

PAAVOLA MIKA               
Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri 

Yläraajan, erityisesti olka- ja kyynärseudun vammojen ja 
ortopedisten sairauksien hoito ja leikkaukset sekä urheiluvammat. 

Myös yleisortopediset potilaat ja konsultaatiot. 
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VOUTILAINEN PETRI               
Ortopedian erikoislääkäri 

Selkäortopedia, myös leikkaukset. Yleisortopedia. 

 

 

JAN LINDHAL            
Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri 

Alaraaja, erityisesti polven multiligamentti vammat ja niiden leikkaukset. Yleisortopediset 
potilaat ja työterveyskonsultaatiot. Alaraajojen ortopediset leikkaukset. 

 

 

JOUKO ALANEN            

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri 

Hoitaa vain nilkka ja jalkaterän vaivoja 

 

 

SKUTNABB MIKKO            
Käsikirurgi 

Ranteen ja käden alueen vammat ja ongelmat (luu-nivel-jänne-
hermo-verisuoni) 
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ALANEN VILLE                     
Käsikirurgian, ortopedia ja traumatologian erikoislääkäri 

Käsikirurgiaa, ranteen ja käden alueen vammat. (ei leikkaa olkapäitä) 

 

 

 

 

MATTI LEHTOVIRTA                   
Yleislääkäri ja Urheilulääkäri 

Pitää vastaanottoa tapaturmaklinikalla. Hoitaa tapaturmia sekä 
urheilupotilaita. Pistää myös nivelinjektioita. 

 
 
 
 
 
 

 
HENRIK MATTILA          
Yleislääkäri 
 

Nivelinjektiot ja pientoimenpiteet. Urheilijan terveystarkastus, tuki - 
ja liikuntaelinten ongelmat sekä todistukset (ei 
palvelukelpoisuustodistusta) Urheilijan terveystarkastukset. 
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KATARIINA SILANDER      
Yleislääkäri 

Urheilijoiden terveystarkastukset, erityisesti tytöt ja nuoret naiset. 
Erikoisosaamista voimistelijoiden ja taitoluistelijoiden asioissa. 

 

 

Yllämainittujen lääkäreiden lisäksi Tapaturmaklinikallamme on ortopedejä, erikoistuvia 
ortopedejä sekä urheilulääkäreitä jotka auttavat akuuteissa vaivoissa ja tapaturmissa. 

Aukioloajat 

Arkisin klo 8.00–20.00 

Viikonloput 12.00–18.00 

 

 

KIPSIMESTARIT JA TUKIVAASTAAVAT 

 

ESKO BLOM            
Kipsimestari 

 

 

        KENI HEIKKINEN     
 Kipsimestari 


