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SYKSY KOITTAA

Hei, 

mansikat pakastettu ja sienet odottavat 

kohta tätä innokasta noukkijaa. Täällä 

pakastuksen lomassa on ollut aikaa 

miettiä mennyttä kesää ja alkavaa 

syksyä. 

Minulla on ollut mahdollisuus viettää 

kesälomaa Tanskassa kansainvälisessä 

yhteisössä, jonka yksi johtava ajatus on 

oman itsensä hyvinvointi niin henkisesti 

kuin fyysisesti. Sain nauttia hyvästä 

kasvisruuasta ja erilaisista keinoista 

hoitaa ja rentouttaa itseään. Oli 

mielenkiintoista huomata ollessani 

käsittelyssä Odensen Massage

Terapissa, että terapeutti käytti 

hoidossani yhdistelmiä mm. 

fysioterapiassa käytettävistä 

menetelmistä. Sainkohan nyt kunnon 

kipinän, että muistaisin huolehtia myös 

arjessa itsestäni.

Kesä siis vaihtuu pian syksyksi ja tässä 

muutama asia mitä yhdistyksessä ja 

liitossa tapahtuu syksyn aikana. Suomen 

Fysioterapeuttien suorien 

henkilöjäsenten edustajien vaalit ovat 

menossa parhaillaan. (10.8-10.9.2015.)

Meidän yhteisöjäsenten edustajat ja 

suorien henkilöjäsenten edustajat 

kokoontuvat 28.-29.11.2015 edustajiston 

kokoukseen, jossa liitolle valitaan uusi 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 

hallitus kolmeksi vuodeksi. Keväällä 

yhdistyksemme 

vuosikokouksessa edustajiston 

kokousedustajiksi valittiin Hannele Anttila 

ja Saija Karinkanta.

Yhdistyksen syksyn tapahtumissa on 

tarjolla mm. teatteria, josta myöhemmin 

tässä lehdessä lisää.

Lämpimin terveisin,

Leskisen Mari

puheenjohtaja

Etukannen kuva Mari Leskinen, ”Syksyn 

satoa”

Puheenjohtajan kynästä

www.trefysioterapeutit.net
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Tampereen seudun fysioterapeutit myös facebookissa

Joko olet liittynyt yhdistyksen jäsenille tarkoitettuun suljettuun 

facebookryhmään? Ryhmässä voit vaihtaa ajatuksia sekä saada tietoa 

yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. 

Löydät ryhmän 
osoitteesta: https://www.facebook.com/groups/trefysioterapeutit/

https://www.facebook.com/groups/trefysioterapeutit/


YHDISTYKSEN APURAHAT

Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry jakoi keväällä 2015 apurahoja kolmelle 

henkilölle. Jaettujen apurahojen yhteismäärä oli 450 €. 

Keväällä apurahaa haki kolme henkilöä ja kaikille myönnettiin apuraha: 

• Marja Korjus  Kangasala, 

MDT-koulutus osat B – D 150€

• Satu Ahopelto, Tampere, 

MDT-tietopäivät 50€

• Hannele Anttila, Tampere, 

WCPT-kansainvälinen fysioterapiakongressi 250€

www.trefysioterapeutit.net
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SYKSYN 2015 APURAHOJA TULEE HAKEA

LOKAKUUN LOPPUUN MENNESSÄ

Ajankohtainen apuraha-ilmoittelu, lisätiedot ja hakulomake löytyvät 

nettiosoitteesta www.trefysioterapeutit.net. 

Lisätietoja ja hakulomakkeen toimitus puheenjohtaja Mari Leskinen 

Kulmakuja 7 B, 37380 Krääkkiö.  leskmari@gmail.com tai p. 

040 5312267. 

http://www.trefysioterapeutit.net/
mailto:anni.rautonen@kolumbus.fi


VALINNAN VAIKEUTTA SINGAPOREN 

KONGRESSISSA
Maailmanjärjestömme WCPT:n (World 

Confederation for Physical Therapy) 17. 

kansainvälinen kongressi pidettiin tänä vuonna 

Singaporessa toukokuun alussa.  Tämä oli 

itselleni jo kuudes kerta kun olen ollut mukana 

näissä joka neljäs vuosi pidettävissä 

tapahtumissa. Ensimmäinen kongressini oli 

Washingtonissa vuonna 1995. Täytyy todeta, 

että kongressien anti on valtavasti laajentunut 

näiden kahdenkymmenen vuoden aikana.  

Kyseessähän on mahdollisuus tutustua eri 

puolilla maailmaa tehtyihin fysioterapia-alan 

tutkimuksiin ja saada näin ajankohtaista ja 

tutkittua tietoa oman työnsä tueksi. Samalla 

kongressi antaa kattavan kuvan fysioterapiasta 

maailmalla.

Singaporessa esitysten aihealueita oli viisi: 

Education, Global Health, Professional Issues, 

Professional Practice ja Research Methodology. 

Vaikuttaa aika selkeältä ja helpolta? No, 

todellisuudessa kaikkea muuta! Esimerkiksi 

”Education” (koulutus) osiossa oli ala-aiheita 

kuusi, joista jokainen sisälsi n. 40-50 esitystä. 

”Professional Practice” alue oli jaettu 33 

aiheeseen neurologiasta ja tukielinsairauksista 

robotiikkaan ja teknologiaan. En edes jaksanut 

laskea montako esitystä tämä kategoria piti 

sisällään. Varmaankin monta sataa.  Eli 

valinnan varaa oli. Liikaakin. Välillä iski 

turhautuminen kun yritti edellisenä iltana 

hotellihuoneessa laatia seuraavan 

kongressipäivän askelmerkkejä. Ensimmäisen 

kongressipäivän jälkeen päätin keskittyä 

pelkästään omaa työtäni eli fysioterapian 

opetusta käsitteleviin esityksiin. Siitä huolimatta 

oli vaikea valita kun samaan aikaan olisi ollut 

monta kiinnostavaa tutkimusta tarjolla. 

Etukäteisvalmistelu olisi ollut tarpeen jo 

kotimaassa, mutta se olisi vienyt melkoisesti 

aikaa. Ohjelma oli kyllä löydettävissä, ennen 

kongressia netistä mutta melko hankalalta 

kokonaiskuvan saaminen vaikutti. Jossain 

vaiheessa ajattelin jopa, että melkein 12 tunnin 

lennolla minulla olisi aikaa rauhassa tutustua 

kongressin ohjelmaan. Eipä kyllä tullut 

yölennolla enää mieleen.



www.trefysioterapeutit.net
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Saavuimme avajaisiin ajoissa ja valitsimme hyvät paikat.

Tarja Svahn (vas.) ja Merja Finne Seinäjoen amk:sta sekä

Tarja Tittonen ja allekirjoittanut Tamk:sta.

Näyttely-

tunnelmaa

Avajaiset



Meitä suomalaisia oli Singaporen kongressissa 

mukana noin kuutisenkymmentä. Osalla oli 

myös esityksiä ja postereita. Niin, ne posterit! 

Niitä oli esillä niin paljon, että ne vaihdettiin 

aamupäivän jälkeen uusiin. Joka päivä. 

Montakymmentä riviä julisteita fysioterapian eri 

alueilta. Täytyy tunnustaa, että niihin 

tutustuminen jäi aika vähäiseksi.  Aika ei riittänyt 

kun piti tauoilla tutustua näyttelyyn ja vaihtaa 

kuulumisia tuttujen kanssa.  Onneksi 

postereista löytyy edelleen luettelo kongressin 

sivuilta. 

Kongressikeskus sijaitsi suuren ostoskeskuksen 

yhteydessä ja kulku sinne aamuisin sujui 

näppärästi hotellin vieressä sijaitsevan 

ostoskeskuksen metroasemalta. Ulkoilma oli 

tasainen n. +32 astetta ja todella kostea. 

Onneksi lähes kaikki sisätilat kaupungilla oli 

ilmastoitu. Kongressipaikan ilmastointi oli kyllä 

omaa luokkaansa. Joissakin luentosaleissa kävi 

sellainen huiku, että hyvä kun tukka päässä 

pysyi. Onneksi matkalla oli mukana yksi 

pitkähihainen vaate. Pipokin tuli jossain kohtaa 

mieleeni ihan hyvänä varusteena. 

H. A.

www.trefysioterapeutit.net
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TEATTERIIN!
Yhdistys järjestää jälleen mahdollisuuden 

hauskaan yhteiseen iltaan teatterin merkeissä.  

Tänä vuonna on varattu lippuja Tampereen 

Työväen Teatterin näytökseen DESIREE 

perjantaina

27.11.2015.

Liput jäsenhintaan 25,00 € sisältäen 

väliaikatarjoilun.

Ilmoittaudu  osoitteeseen  

koulutus@trefysioterapeutit.net 15.10.2015 

mennessä, muista ilmoittaa  ruoka-allergiat.  

Mahdollisia avec-lippuja (normaaliin hintaan 

53,00€) voi kysellä sen jälkeen 

tuulapa@gmail.com. 

Toimi nopeasti, paikkoja rajoitettu määrä ja ne 

täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!

Tulppaaniloistoa Garden 

by the Bayssa

Kongressipaikalla oli 

näyttävä mainos.

mailto:koulutus@trefysioterapeutit.net
mailto:tuulapa@gmail.com


HUOMIO FYSIOTERAPIAYRITTÄJÄT, 

AMMATINHARJOITTAJAT, LAITOKSEN OMISTAJAT! 

Yhdistys järjestää tarvittaessa koulutuksen Kanta-rekisteristä ja 

rakenteisesta kirjaamisesta.  
Jos koet tarvitsevasi lisätietoa aiheista ilmoittaudu 30.9.2015 mennessä 

tuulapa@gmail.com. Koulutus järjestetään syksyn aikana arki-iltana 

Tampereella , jos halukkaita on vähintään 10.  Koulutuksen hinta 10,00€.

Terveisin yrittäjäyhdyshlö Tuula

Yhdistyksen koulutuksia

www.trefysioterapeutit.net
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HELPPO JA HAUSKA RYHMÄLIIKUNTATUNTI 

FYSIOTERAPEUTEILLE LIIKUNTAKESKUS 

GOGOLLA!

Aika: 24.10.2015 klo 13.30 – 15 

Paikka: GoGo Hermia, 

Insinöörinkatu 41B, 33720 Tampere 

Sisältö: Yhdistelmätunti Fitball + Foamroller sekä tutustuminen GoGo Hermian 

tiloihin.

Fitball 30 minuuttia kokovartalotreeniä isolla jumppapallolla

Foam Roller Syviä lihaksia aktivoiva, liikkuvuutta lisäävä ja lihaksen rentoutta 

parantava tunti. Tunnilla käydään läpi suurimmat lihasryhmät. Tunnilla 

käytetään pilatesrullaa.

Ilmoittautuminen 16.10.15 mennessä mielellään sähköpostitse 

koulutus@trefysioterapeutit.net tai p.040 5488 619 /Leila Liesmäki iltaisin. 

Ilmoittautumisen yhteydessä jätä sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi sekä 

jäsennumerosi. Saat sähköpostiisi vahvistuksen osallistumisesta. 

Mukaan mahtuu 60 jäsentä. Minimiosallistujamäärä 15. Tervetuloa!

mailto:tuulapa@gmail.com


TERVETULOA JUHLIMAAN TAMPERELAISEN 

FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUKSEN 50-VUOTISTA 

TAIVALTA!

Tampereen sairaanhoito-oppilaitoksessa käynnistyi lääkintävoimistelijakoulutus 

syksyllä 1965. Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Koulutusta on järjestetty 

Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksessa, Pirkanmaan 

ammattikorkeakoulussa ja pian jo kuusi vuotta Tampereen 

ammattikorkeakoulussa – vaikkakin suurimman osan ajasta samassa 

osoitteessa. Myös tutkinnon nimi on muuttunut lääkintävoimistelijasta 

fysioterapeutiksi ja edelleen fysioterapeutti (amk):ksi.

Perjantaina 20. marraskuuta muistelemme koulutuksen taivalta yhteisesti. 

Muistojaan tulevat kanssamme jakamaan useat aiemmat ja nykyiset opiskelijat, 

opettajat ja kliinikot. Tulethan sinäkin mukaan!

Juhla järjestetään osoitteessa Kuntokatu 4 ja alustava ohjelma on seuraava:

12.00 - 13.30, Liikuntasali  Tervehdykset ja kahvitarjoilu

13.30 alkaen,  Auditorio Musiikkiesitys, TAMK Voice

Tervehdyssanat

Juhlapuhe, vararehtori Päivi Karttunen

Muisteloita eri vuosikymmeniltä

Musiikkia

n. klo 16.30 Fysioterapeuttikoulutuksen tilojen esittely

Kutsumme meiltä valmistuneet ryhmät järjestämään luokkakokouksia 

tiloissamme. Tiloja annetaan käyttöön aikavälillä 17.00-20.00 

ilmoittautumisjärjestyksessä niin monelle ryhmälle, kuin niitä riittää. Ilmoitathan 

varauksen Hannele Erkkilälle sähköpostilla osoitteeseen 

hannele.erkkila@tamk.fi. Lisätietoja saat allekirjoittaneelta.

Pyydämme kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumisia juhlaan osoitteella 

hannele.erkkila@tamk.fi.

Olet lämpimästi tervetullut!

Marja-Leena Lähteenmäki, koulutuspäällikkö

www.trefysioterapeutit.net
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mailto:hannele.erkkila@tamk.fi
mailto:hannele.erkkila@tamk.fi
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Jokaiselle fysioterapeutille lienee tuttu tilanne, 

että asiakkaan kotiharjoitteet ovat unohtuneet 

arjen keskellä. Tämä on tuttua myös asiakkaan 

näkökulmasta. Fysioterapeutin antama hoito ja 

kotiohjeet ovat kohdillaan, mutta kipinä ja rutiini 

kotiharjoitteiden tekemiseen puuttuu. 

Itsehoidolla olisi kuitenkin valtavan suuri 

merkitys sekä yksilön että kansantalouden 

näkökulmasta. Pienillä muutoksilla ja askelmilla 

voidaan saada suuria tuloksia aikaan. 

Movendos on kehittänyt pulman ratkaisuksi 

valmennusmallin, jossa yhdistetään tapaamiset 

ja etävalmennus.  Movendos mCoach on sujuva 

ja helppokäyttöinen työkalu ammattilaisen 

käyttöön. Tuettu ohjausjakso sekä konreettiset

valmennustehtävät asiakkaan arjessa 

motivoivat ja auttavat pysyvämpiin tuloksiin. 

Movendos-valmennuksella voidaan tukea 

kokonaisvaltaista hyvinvointia antamalla 

asiakkaalle valmennustehtäviä esimerkiksi 

liikuntaan, kotiharjoitteisiin, ravintoon ja uneen 

liittyen. Movendos sopii hyvin erilaisille 

ammattiryhmille kuten fysioterapeuteille, 

ravitsemusterapeuteille, lääkäreille, 

terveydenhoitajille ja psykologeille. Movendos

mahdollistaa myös moniammatillisen tiimin 

valmennuksen.

Etävalmennus toteutetaan selainpohjaisella 

Movendos mCoach -työkalulla, jonne 

fysioterapeutti laatii asiakkaalleen sopivan 

valmennussisällön. Etävalmennus mahdollistaa 

yhteydenpidon ja asiakkaiden edistymisen 

seurannan tapaamisten välillä. Asiakkaille on 

helppo luoda yksilöllisiä tehtäviä, joissa voi 

näppärästi hyödyntää fysioterapeutin olemassa 

olevaa sisältöä ja materiaalia esimerkiksi 

liikepankeista. Vanhaa papereilla olevaa 

materiaalia voi helposti tuoda Movendos-

tehtävien muotoon. Tehtäviin voidaan sanallisen 

ohjeistuksen lisäksi liittää dokumentteja, 

videoita, kuvia ja linkkejä. Palvelussa on myös 

valmis sisältökirjasto, joka laajenee koko ajan. 



MITEN MOTIVOIDA ASIAKASTA PYSYVÄMPÄÄN 

MUUTOKSEEN PIENIN ASKELIN?

Movendos-valmennus tuo uuden ulottuvuuden 

fysioterapeutin työhön

Movendos-valmennus soveltuu hyvin monenlaiseen ohjaus- ja valmennustyöhön. Sen 

sovellusalueita fysioterapian lisäksi ovat terveys- ja hyvinvointivalmennus, kuntoutus, 

työhyvinvointi, psyykkinen valmennus sekä elämänhallintaan liittyvä ohjaus. Movendos-

valmennusta on sovellettu erilaisissa ikäryhmissä. Suurin osa Movendos-valmennuksessa 

olevista on työikäisiä, mutta kokeiluja on tehty myös ikäihmisten ja nuorten kanssa. Esimerkiksi 

Helsingin Myllypuron palvelukodissa toteutetussa Senioriverkko-projektin pilotissa saatiin 

erinomaisia tuloksia.  65-80-vuotiaat valmennettavat kokivat etävalmennustyökalun 

poikkeuksetta helppokäyttöiseksi ja innostavaksi. Neljän kuukauden valmennusjaksolla 

valmennettavien lihaskunto parani huomattavasti, painoa tippui mukavasti, vyötärölihavuus 

pieneni, jäsenet olivat liikkuvammat ja olo kevyempi ja virkeämpi. Arjen aktiivisuutta tukevien 

harjoitteiden rinnalla ohjattiin esimerkiksi monipuolisempaan ruokailuun ja rentoutumiseen. 



www.trefysioterapeutit.net
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Valmiista tehtäväsisällöistä on vaivatonta poimia 

asiakkaalle muita tehtäviä oman sisällön tueksi 

vaikkapa uusien tapojen muodostamiseen, 

uneen, stressinhallintaan tai ravintoon liittyen.

Etävalmennustyökalua lisensioidaan 

ammattilaisille käyttäjäkohtaisella 

lisenssihinnalla. Fysioterapeutti voi rakentaa 

asiakkailleen palvelupaketin, joka koostuu 

tapaamisista, mCoach- lisenssimaksusta sekä 

esimerkiksi viikoittain tai kahden viikon välein 

annettavasta palautteesta ja etenemisen 

seurannasta etävalmennustyökalussa. Asiakas 

pystyy merkitsemään tehtäviä tehdyksi ja saa 

myös oman etenemisensä näkyväksi. 

Movendos-etävalmennusta voi tehdä sekä 

ryhmä- että yksilövalmennuksena tai niiden 

yhdistelmänä. Ohjaajana voi toimia yksi tai 

useampi ammattilainen yhtä aikaa. Yksilötason 

seuranta on luottamuksellista, eli esimerkiksi 

mahdolliseen ryhmäkeskusteluun osallistuvat 

eivät näe toistensa yksilöllistä etenemistä tai 

tehtäviä. Movendos mCoach on käytettävissä 

tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen www-

selaimella. Valmennustyökalussa on 

korkeatasoinen tietoturva ja yksityisyydensuoja.

Fysioterapeuttien kokemuksia ikäihmisten Movendos-

valmennuskokeilusta:

”Hieno tapa motivoida ja innostaa ohjattavia”

”Helppo tuoda kokonaisvaltaista hyvinvointia 

tukevia tehtäviä perusasioiden rinnalle”

”Etenemisen seuranta on helppoa silloin, kun itselle 

parhaiten sopii”

”Asiakkaan oppii tuntemaan paremmin, ja 

valmennusta on helpompi säätää ja kehittää”

Katso muita kokemuksia Movendos-valmennuksesta 

http://www.movendos.com/uutiset.html

www.movendos.com

MOVENDOKSEN  etävalmennustyökalu mCoach

Miten motivoida asiakasta pysyvämpään muutokseen pienin askelin?  

Aika: 6.10.2015 klo 17.30 - 19.30

Paikka: TAMK Hyvinvointiklinikka, Biokatu 4, 33520 Tampere

Koulutus on maksuton. Oma kannettava tietokone tai tabletti mukaan, jos on.

HUOM: koulutukseen osallistuneille Movendos-lisenssi -50 % maaliskuun 2016 loppuun saakka.

Ilmoittautuminen 28.9.15 mennessä mielellään sähköpostitse 

koulutus@trefysioterapeutit.net tai p.040 5488 619 /Leila Liesmäki iltaisin. 

Ilmoittautumisen yhteydessä jätä sähköpostiosoitteesi, tieto mitä organisaatiota edustat, 

puhelinnumerosi sekä jäsennumerosi. Saat sähköpostiisi vahvistuksen osallistumisesta.

Mukaan mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta. 

Tervetuloa!

Yhdistyksen koulutuksia

http://www.movendos.com/uutiset.html
http://www.movendos.com/

