
Koovee taitoluistelijoiden hoitopolku Urheilu Mehiläisessä 
Hoitopolku auttaa sinua sekä tapaturma- että sairastumistilanteissa

Koovee ry:n jäsenten terveyskumppanina toimii Urheilu Mehiläinen. Yhteistyön myötä Kooveen 
jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen on valittu Tampereen Mehiläisestä Finlaysonin ja Kauppi 
Sports Centerin -toimipisteistä oma terveydenhuollon tiimi eri alojen asiantuntijoista. Kooveen 
taitoluistelijoiden hoitotiimin esittely löytyy tämän sivun lopusta.  

TOIMI ENNAKKOON 

Lataa OmaMehiläinen -sovellus puhelimeesi ja rekisteröi itsesi ja perheenjäsenesi 
OmaUrheiluun: rekisteröityneenä kerrytät/kerrytätte seuralle rahaa käynneistä Mehiläisessä. 
Sovelluksesta löydät myös rahanarvoisia etuja ja ohjeita urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn ja 
hoitoon sekä varaat helposti ajan Urheilu Mehiläisen asiantuntijoille.

1. Lataa OmaMehiläinen sovelluskaupastasi & rekisteröidy verkkopankkitunnuksillasi > valitse
kohta: “LISÄÄ…” > “EDUT JA PALVELUT” > “OMAURHEILU” > kirjoita hakukenttään 
”Koovee ry” ja kirjaudu sisään salasanalla “MEHURHEILU”
◦ Jos alaikäisellä rekisteröitävällä ei ole verkkopankkitunnuksia: 

▪ Alle 12-vuotias: aktivoi ensin huoltajan OmaMehiläinen ja OmaUrheilu yllä olevien 
ohjeiden mukaan. Paina sitten “LISÄÄ…” > “PERHEENJÄSENET” > “LISÄÄ 
PERHEENJÄSEN”. Siirry sen jälkeen huoltajan OmaUrheiluun ja paina  
”ASETUKSET” > valitse ”REKISTERÖI PERHEENJÄSEN SEURAAN” > Valitse 
rekisteröitävät henkilöt > paina ”REKISTERÖI”

▪ 12-17-vuotiaan lapsen liittäminen vanhemman profiiliin vaatii kirjallisen 
suostumuksen, joka toimitetaan Mehiläiseen sähköisesti tai postitse (perheliitos on 
valmis toimitusta seuraavana arkipäivänä). Katso ohjeet: 
https://www.mehilainen.fi/omamehilainen/perheliitos . Muuten toimi kuten alle 12-
vuotiaan lapsen kohdalla. 

2. Vaihtoehtoisesti voit rekisteröidä itsesi ja perheenjäsenesi OmaUrheiluun verkkosivun 
kautta: https://service.mehilainen.fi/urheilunetti/index.php?page=seura 

Vakuutus: selvitä, mikä vakuutus sinulla on ja mitä se kattaa. Tallenna vakuutusyhtiösi 
yhteystiedot puhelimeesi. 

VAMMAN SATTUESSA

Kiireetön: 
1. Tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöösi ja kerro, että olet varaamassa aikaa urheiluseurasi 

yhteistyökumppanilta Mehiläisestä. Myönteisen korvauspäätöksen saatuasi varaa aika 
omalle hoitotiimillesi (sivun lopussa) OmaUrheilu -applikaatiosta tai osoitteesta 
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https://www.mehilainen.fi/ . Voit varata ajan hoitotiimillesi myös Mehiläisen 
ajanvarausnumerosta 010 414 00*.

2. TAI Varaa aika yllä olevien ohjeiden mukaan, maksa käynti ensin itse ja hae korvausta 
vakuutusyhtiöstäsi jälkikäteen. Huomioithan, että mikäli vakuutus ei korvaa käyntiä, olet 
velvollinen vastaamaan kuluista itse. 

 
Kiireelliset: 
Hätätilanteissa soita aina 112!

1. Hakeudu lähimpään mahdolliseen julkisen terveydenhuollon päivystykseen tai varaa aika 
Mehiläiseen soittamalla 010 414 00*. Akuutin vaiheen jälkeen noudata kiireetön 
-hoitopolkua.

Epäselvissä tapauksissa voit olla yhteydessä Mehiläisen yhteyshenkilöihin:
• Annina Dillström: annina.dillstrom@mehilainen.fi / +358 40 1256509 (ensijaisesti Whatsapp

tai tekstiviestit)
• Nikke Partio: nikke.partio@mehilainen.fi

 
*Mehiläisen asiakaspalvelukeskus palvelee joka päivä vuorokauden ympäri. Soitto maksaa 0,084 
€/min.
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Kooveen taitoluistelijoiden hoitotiimi (Voit varata ajan kenelle tahansa Mehiläisen 
ammattilaiselle ja kerrytät seurallesi tukipottia, mikäli olet rekisteröitynyt OmaUrheiluun)

Annina Dillström https://www.mehilainen.fi/laakarit-ja-asiantuntijat/annina-dillstrom
• Fysioterapeutti (AMK) ja urheilufysioterapeutti (sert.), Urheilu Mehiläisen koordinaattori
• Voimisteluliiton telinelajien asiantuntijatiimin fysioterapeutti
• Olen toiminut aktiivisesti vuodesta 2017 eri voimisteluseuroissa fysioterapeuttina 

urheilijoiden ja valmentajien tukena sekä hoitanut vastaanotolla voimistelijoita ja muita 
liikkuvuus- ja taitolajien edustajia

• erityisosaamista selän ja alaraajojen rasitusperäiset vaivat, kuten rasitusmurtumat, 
jänteiden kiputilat ja kasvuikäisten vaivat

Nikke Partio https://www.mehilainen.fi/laakarit-ja-asiantuntijat/nikke-partio 
• Olen ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. 
• Työskentelen TAYS:ssa apulaisylilääkärinä ja Tampereella UrheiluMehiläisen vastaavana 

lääkärinä. Molemmat tyttäret luistelevat KooVeen taitoluistelujaostossa. Itselleni taitoluistelu
ei ole ollut aikaisemmin tuttu laji, mutta on nyt tullut tutuksi tyttärien harrastuksien myötä ja 
jäähallilla tuleekin vietettyä paljon aikaa.

Kerttu Toivo https://www.mehilainen.fi/laakarit-ja-asiantuntijat/kerttu-toivo     (Lisää vastaanottoaikoja 
Tampereen urheilulääkäriasemalla, UKK-instituutilla)

• olen liikuntalääketieteen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori  
• työskentelen Tampereen urheilulääkäriasemalla, UKK-instituutissa, ylilääkärinä 
• olen toiminut maajoukkueiden lääkärinä vuodesta 2017, pisimpään tyttöjen jääkiekon 

parissa ja nyt myös melonnassa sekä maastohiihtossa
• erityisosaamistani ovat urheilijoiden hengitysoireiden tutkiminen ja hoito sekä nuorten- ja 

naisurheilijoiden terveysongelmien ehkäisy ja hoito
Tiiamari Tuominen https://www.mehilainen.fi/laakarit-ja-asiantuntijat/tiiamari-tuominen 

• Terveystieteiden maisteri (TtM) ja laillistettu ravitsemusterapeutti 
• Olen työskennellyt eritasoisten harraste- ja kilpaurheilijoiden parissa vuodesta 2017 lähtien 

erilaisten syömiskäyttäytymiseen, lajinomaiseen ravitsemukseen ja ruokasuhteeseen 
liittyvien haasteiden saralla.   

• Työkokemusta minulta löytyy Mehiläisen ja urheilumaailman lisäksi mm. 
erikoissairaanhoidosta sekä perusterveydenhuollosta kaikenikäisten potilaiden parista. 
Lisäksi olen toiminut erilaisissa koulutus- ja opetustehtävissä urheiluravitsemuksen saralla. 
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