
  

 
LymfCamp 2022 

 

LEPPÄVIRTA 7. – 9.10.2022 Hotel Sport & Spa Vesileppis 
 

Hei! 

  LymfCamp 2022 kutsuu Sinua taas! 

Ilokseni voin kertoa, että saamme nyt mukaan kansainvälistä osaamista Itävallasta! Myös fysiatrian 
erikoislääkäri Kristiina Kokkonen on meidän mukanamme koko viikonlopun J 

 

 

 Markus Killinger on työskennellyt apulaislääkärinä Wittlinger Terapiakeskuksessa Walchseessa ja 
johtaa nykyään omaa yleislääkärin vastaanottoa keskittyen lymfa- ja lipödeemapotilaisiin. Hän pitää 

luentoja kansainvälisissä Lymfödeema-kongresseissa sekä Dr. Vodder Akatemian koulutuksissa. 
Tanja Lenk-Killinger on fysioterapeutti, joka on työskennellyt viimeiset 13 vuotta 

lymfaödeemapotilaiden parissa Itävallassa, Kanadassa ja Irlannissa. Hän opettaa kansainvälisesti 
Dr. Vodder Akatemiassa ja on innoissaan päästessään tutustumaan Suomeen. 

  

Tiedoksi, Kristiina Kokkonen on järjestämässä fysiatreille koulutuspäivää Tampereella 6.10. aiheena 
Imusuonijärjestelmä, patologia ja hoitokeinot. Saamme myös Markuksen luennoimaan 

luentopäivään! Käytännön hoitokokemuksia ollaan linkittämässä Kristiinan ja Markuksen 
teorialuentoihin Tom Väisäsen ja allekirjoittaneen, Tarja Kokkosen kanssa. 

Joten, nyt viedään lymfaterapiaa ja sen vaikuttavuutta toden teolla tietoisuuteen! 

 

 



  
Lähde nyt kertaamaan ja päivittämään otteitasi ja osaamistasi Leppävirralle! 

Meillä on nyt harvinainen tilaisuus päästä kuulemaan ja saamaan oppia mm. kansainvälisen 
ödeemaklinikan työskentelystä, tutkimuksista ja kompression uusista tuulista. Pureudumme myös 
potilastapauksiin – sekä tietenkin viikonlopun aikana on aikaa ajatusten, kokemusten, ongelmien 
jakamiseen ja purkuun!  Myös tuote-esittelyjä on tiedossa. Kurssiohjelma tarkentuu heinäkuun 
lopulla. 

Tulen jatkossakin kehittämään ja laajentamaan LymfCampin sisältöä, mutta siihen tarvitsen sinun 
aktiivista osallistumistasi – lähde mukaan nyt!  

Kurssin hinta: 395 € (+ alv 24 %), varausmaksu 200 € maksetaan ennakkoon ilmoittautumisen 
jälkeen. Hintaan sisältyy opetus, luennot, materiaalit, pilatestuokio ja tietenkin mukavaa 
yhdessäoloa kollegoiden kanssa mm. saunailta lauantaina! 

 Osallistujien lukumäärä: 18 ensin ilmoittautunutta pääsee mukaan! LymfCamp toteutuu 14 
osallistujalla.  

Ilmoittautuminen: 15.8.2022 mennessä tästä:  

https://vodderlymfaterapiakoulutus.fi/jatkokoulutus/ 

Majoitus: Omakustanteinen, alla kuitenkin pari ehdotusta majoitusvaihtoehdoista: 

Mansikkaharjun Kartanolta on varattu alustavasti kaksi isoa huoneistoa (120 m2), molempiin 
mahtuu 9 hlöä. Huoneiston hinta on 185 €/vrk omilla lakanoilla ja pyyhkeillä (lisähintaan 10 €/hlö 
saatavilla Kartanolta). Esim. mikäli 9 henkilöä asettuu samaan huoneistoon, kustannus on alle 21 
euroa /vrk. Huoneistossa on oma sauna ja keittiö, lisätietoa Mansikkaharjun Kartanosta: 
https://mansikkaharju.net/.  Varaukset Kartanolle Tarjalle ilmoittautumisen yhteydessä. 

Hotelli Vesileppis: 108 €/1hh/vrk, 138 €/2hh/vrk, sisältäen majoituksen aamiaisella sekä kylpylän ja 
kuntosalin käytön. Varaukset tunnuksella ’Lymfa’ suoraan hotellista. 

Vapaa-ajalla mahdollisuus osallistua omakustanteisesti erilaisiin aktiviteetteihin, kuten seikkailu- tai 
vesipuistoon, keilaukseen, hiihtoon hiihtoputkessa, padeliin ja souteluun tai suppailuun. Voit ottaa 
myös perheesi mukaan viettämään Leppävirralla mukavaa viikonloppua!  

Joten, tee nyt kalenteriisi varaus ja tule LymfCamppiin! Soita kurssikavereille sekä kollegoille ja 
lähtekää yhdessä Leppävirralle kertaamaan ja oppimaan lisää!  

 

Muistathan, sitovat ilmoittautumiset 15.8.2022 mennessä !!! 

 

Aurinkoisin terkuin, Tarja  


