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Moikka, olen Tiina Loponen ja tämän viikon ajan tutustutaan hieman tarkemmin
yritykseeni Fysioterapia Loposen Lapasesta. Yritykseni tuottaa fysioterapia-ja
hierontapalveluita ja on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinfysioterapiaan sekä
purentaelinfysioterapiaan ja palveluihimme on lisäksi tulossa tämän vuoden
aikana mm. Dry Needling -hoidot. Olen 34 -vuotias ja syntyjään
punkalaitumelainen. Tällä hetkellä asustelen Sastamalassa, joten kauaksi en ole
kotikonnuiltani eksynyt. 

Fysioterapia Loposen Lapasesta yrityksen perustin loppuvuodesta 2016 ja
kokoaikaisena yrittäjänä aloitin tammikuussa 2017. Sitä ennen olin ehtinyt toimia
palkollisena fysioterapeuttina 4 vuotta. Siinä ajassa ehdin kypsytellä ajatusta
oman firman pyörityksestä. Lopulta tuli yritys perustettua vailla mitään
kokemusta yrittäjänä toimimisesta. 

Ensin kävin verkossa yrittäjyyskurssin, jossa laadittiin liiketoimintasuunnitelma,
joka oli yksi peruste starttirahan saamiselle. Onneksi se tuli tehtyä, sillä alkuun
asiakkaiden saaminen on haasteellista ja ilman asiakkaita, myöskään tuloja ei ole
lainkaan. Yrityksen perustin aluksi Sastamalaan ja tein töitä kotona
kerrostaloasunnossani, josta olin yhden huoneen varannut työhuoneeksi. 

Kevät 2017 meni nopeasti ja eteeni tulikin kysely mielenkiinnosta toimia
fysioterapeuttina myös Punkalaitumella. Alkuun kieltäydyin heti ja sanoin, että
itselläni ei riitä aika ja resurssit toimia sekä Sastamalassa ja Punkalaitumella. Sen
jälkeen alkoi tulla sekä asiakkailtani että vanhoilta tutuiltani Punkalaitumelta
kyselyä ja toivetta yrityksen perustamisesta Punkalaitumelle, joten siinä tulikin
sitten ostettua liiketila ja avattua toimipiste myös Punkalaitumelle kesäkuussa
2017 Pirkko Leppäsen jäädessä eläkkeelle.

Vuonna 2019 oli jälleen aika laajentaa yritystäni ja muutin Sastamalan
toimipisteen pois kotinurkista  Sastamalan ”vanhalle superille”. Tällä hetkellä
Fysioterapia Loposen Lapasesta työllistää lisäkseni 3 sopimusyrittäjää.
Myös vuosi 2022 tuo yritykseeni uusia tuulia, mutta siitä lisää myöhemmin.

- Tiina Loponen, Fysioterapia Loposen Lapasesta
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YRITYKSEN NIMI

Mielestäni yksi merkittävä tekijä yrityksen markkinoinnissa on yrityksen nimi.
Yrityksen nimen pitäisi jäädä ihmisten mieleen, aiheuttaa mielikuvia yrityksestä ja
olla ns. helposti pureskeltava. Toisaalta siitä pitää samaan aikaan käydä ilmi
yrityksen toimiala tai olla muuten omaan toimialaan viittaava, jotta myös
asiakkaat löytävät yrityksen helposti. Ja lopulta, kun olet keksinyt hyvän nimen,
niin se pitää tietysti vielä tarkistaa, ettei ole päällekkäisiä tai muita samankaltaisia
yrityksiä jo olemassa. 

Itselläni nimen pohdinta alkoi jo paljon ennen yrityksen perustamista. Alkuun
ajattelin, että nimen on hyvä olla helppo ja hyvin perinteinen, kuten esimerkiksi
”Fysioterapia Tiina Loponen”. Vastaavanlaisia nimiä siinä itsekseni pyörittelin
useita ja jo kirjasinkin vaihtoehtoja ylös. Mutta onneksi yksi kaunis viikonloppu
ystäväni ehdotti minulle nykyistä firman nimeä ”Fysioterapia Loposen Lapasesta”,
koska usein Loposella vähän lähtee lapasesta. Ajattelin heti, että olisihan se
hauska ja samalla erittäin osuva nimi yritykselleni, mutta onko se kuitenkin liian
hassutteleva ja firman asiantuntijuus kärsisi. Onnekseni uskoin ystävääni ja
firman nimeksi tuli lopulta Fysioterapia Loposen Lapasesta. Ensimmäisessä
kuvassa yrityksemme logo.

Edelleen vielä lähes viikoittain vastaan kysymykseen, mistä noin hauska ja kiva
yrityksen nimi on peräisin ja kerron aina tarinan uudelleen ja uudelleen, sillä
kaikkihan tietävät, että aina joskus ”lähtee vähän lapasesta”. Jätetään kuitenkin
kertomatta se, miten juuri tuona viikonloppuna ystävälleni tuli mieleen kyseinen
yrityksen nimi. Toisessa kuvassa on tunnelmaa Satakunnan kansansoudusta,
jossa Fysioterapia Loposen Lapasesta oli mukana edustamassa ja sponsoroimassa
yhtä venekuntaa. Tiedä sitten, lähtikö silloin soutaessa joltakulta lapasesta.
Usein myös asiakas sanoo aikaa varatessa, että haluaa tulla katsomaan, että
mitenkäs siellä firmassa nyt oikein ”lähtee lapasesta” ja yritykseni nimi on
huomioitu myös mm. Pippa Laukan toimesta, hänen juostessaan Rautaveden
maratonia Sastamalassa. (KUVA 3)
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Normaalisti työpäivämme alkavat klo 8.00-10.00 ja loppuvat klo 16.00-20.00. Yksi
tiimistämme on aina Punkalaitumen toimipisteessä ja loput Sastamalan
toimipisteessä. Lisäksi teemme kotikäyntejä. Pääosin teemme töitä arkisin, mutta
satunnaisesti myös pidämme vastaanottoa lauantaisin. 

Päivässä otamme vastaan 7-10 asiakasta, hoitoaikojen ja työpäivän pituudesta
riippuen. Työpäivä  koostuu pääasiassa asiakastyöstä, mutta  jokainen huolehtii
myös osaltaan laskutuksesta, lausuntojen kirjoittamisesta, ajanvarauksesta ja
kaikesta muusta asiakaspalvelutyöstä. Itselleni kuuluu vielä näiden lisäksi
laskujen maksaminen, sopimusten hoitaminen ja muu yrittäjyyteen liittyvä
juokseva työ.

Asiakkaitamme ovat kaikki lapsesta vaariin asti, pieniä vauvoja emme ainakaan
toistaiseksi hoida. Asiakkaat tulevat meille joko itsemaksaen, lääkärin lähetteellä
(KUVA 1), työterveyden tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksilla, palveluseteleillä
tai työnantajan kustantamana. Käyntimäärät vaihtelevat asiakaskohtaisesti.

Itselläni pisimmät hoitosuhteet ovat kestäneet koko työurani ajan eli n. 10 vuotta.
Asiakkaidemme vaivat voivat olla kaikkea niskahartiaseudun kiputiloista,
selkäkipuihin, nivelkipuihin ja aina vakavimpiin raajojen murskavammoihin asti.
Nykyään teknologia on helpottanut työtämme ja asiakkaamme tuovat meille
mukanaan lääkärien lausuntoja esim. magneettikuvista (KUVA 2)

Kuvassa 3 on asiakastapaus, jossa on tapaturmaisesti murtunut jalkapöydän luu
ja murtuma on päädytty operoimaan. Leikkauksen jälkeen fysioterapia tulee
kuvioihin, jotta asiakas oppii kävelemään oikean kävelymallin mukaisesti, kivut
lievittyisivät ja jalkaterän liikkuvuus parantuisi.
 
Kuvassa 4 on asiakkaamme, joka on ollut useita vuosia sitten vakavassa
onnettomuudessa, jonka seurauksena mm. koko sääriluu murskaantui. Useiden
leikkausten ja pitkän, edelleen jatkuvan, kuntoutuksen myötä asiakas on päässyt
pois pyörätuolista ja tällä hetkellä asiakas kykenee pitkiin kävelylenkkeihin ilman
apuvälineitä.
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Tänään haluan nostaa esille yhden sopimusyrittäjäni, Tainan. Taina edustaa tällä
hetkellä meistä eniten Punkalaidunta ja hänen yrityksensä onkin kirjoilla
Punkalaitumella.

Tässä tulee Tainan esittely:
"Moikka, olen Taina Ojantausta, 36-vuotias koulutettu hieroja ja syntyperäinen
Urjalalainen. Nykyään asustelen Punkalaitumella, Oriniemessä, yhdessä mieheni
ja tyttäreni kanssa. Perheeseeni kuuluu myös hassun hauska koiramme Kassu,
jonka kanssa yhteisenä harrastuksena on metsästys ja luonnossa liikkuminen.
Aikuisiällä löysin uudelleen lapsuuden ratsastusharrastuksen ja koen, että
islanninhevosvaellukset ovat mitä mahtavin rentoutumiskeino! Kahvakuulailu on
myös mitä parhainta ja hyvä tapa aloittaa viikonloppu! (KUVAT 1, 2, 3)
Noin kymmenen hoitoalan työvuoden jälkeen, minulla kypsyi ajatus uudesta
ammatista ja valmistuinkin koulutetuksi hierojaksi syksyllä 2018 (KUVA 4). Vielä
samana syksynä aloitin Tiinalla sopimusyrittäjänä. En ole katunut hetkeäkään
päätöstäni jäädä pois hoitotyöstä.

Olen jatkokouluttautunut purentaelinten hierontaan ( KUVA 5) sekä
hengityslihasten- ja rinnan alueen fascioiden manuaaliseen käsittelyyn. Tällä
hetkellä käyn Dry needling-kurssia ja tavoitteena on saada koko koulutus
pakettiin keväällä 2023. (KUVA 6)

- Tiina Loponen ja Taina Ojantausta, Fysioterapia Loposen Lapasesta
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Tänä vuonna yhtiömuotomme muuttuu toiminimestä osakeyhtiöksi ja kesään
mennessä yritykseni kantaa nimeä Fysioterapia Loposen Lapasesta Oy.
Asiakkaille tämä muutos ei näy käytännössä mitenkään, sillä työporukka ja
toimitilat pysyvät samoina.

Sote -alalla tällainen yhtiömuodon muutos ei ole yksinkertainen prosessi.
Osakeyhtiön perustaminen itsessään on helppoa ja nopeaa. Itselläni osakeyhtiö
onkin ollut perustettuna jo useita kuukausia, mutta toimintaa osakeyhtiöllä ei ole
saanut olla. Joku innokas on voinutkin jo huomata, että tällä hetkellä toiminimeni
on toiminut nimellä Fysioterapia Tiina Loponen, jotta osakeyhtiöni oli mahdollista
saada nimekseen Fysioterapia Loposen Lapasesta Oy.

Yhtiömuodon muuttaminen alallamme vaatii melkoisesti paperitöitä, jotka sitten
AVI/Valvira tarkastaa ja antaa niiden pohjalta päätöksen toiminnan aloittamisesta.
Olen kirjoittanut osakeyhtiölleni laatukäsikirjan, omavalvontasuunnitelman,
hygieniasuunnitelman, pelastussuunnitelman ja rekisterinpitolomakkeen sekä
pyytänyt työntekijöiden rikosrekisteriotteet. Myös lääkärin on käytävä
tarkastamassa toimitilamme ja hyväksyttävä ne sopiviksi tiloiksi tuottaa
fysioterapiapalveluita. (KUVA 1)
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Vielä edessä on oman toiminimen myyminen osakeyhtiölleni, mikä on myös
mielenkiintoinen prosessi, sillä rahahan ei vaihda missään kohtaa omistajaa.
Onneksi olen ulkoistanut kirjanpitoni ja tässäkin asiassa kirjanpitäjäni on
avainasemassa arvioimassa yritykseni myyntiarvoa ja auttamassa
myyntiprosessissa

Vielä punkalaitumelaisille tiedoksi (sillä vastaan tähän kysymykseen viikoittain),
että toimintamme jatkuu samoissa tiloissa Punkalaitumella niin kauan kuin
mahdollista ja rakennusta ei olla ainakaan ihan hetkeen purkamassa. Toivotaan,
että taloyhtiön tilanne paranisi ja keskeinen rakennus ei jäisi keskustassa tyhjäksi.
Mikäli Teillä herää kysyttävää tai ajatuksia yritykseeni tai yhteistyöhön liittyen,
olkaa rohkeasti yhteydessä loposenlapasesta@gmail.com

Kiitos mielenkiinnostanne yritystäni kohtaan!

Loppuun piristyksenä Markus Kajon kirjoittama ajatus fysioterapeuteista. (KUVA 2


