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PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ 

 

Niin on talven selkä taittunut ja innokkaimmat laskevat jo tunteja, että päivä vähitellen 
pitenisi. Itselleni sopisi oikein hyvin, että siirtäisimme kellot niin, että aamu valkenisi 
tuntia aikaisemmin. 

Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajiston kokouksessa marraskuussa edustajiston 
puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin yhdistyksemme edustaja 
Saija Karinkanta Lempäälästä. Saija hoiti kunniakkaasti haastavan edustajiston 
kokouksen. Lisäksi saimme tamperelaisväriä Suomen Fysioterapeutit ry:n hallitukseen 
toimikaudelle 2016-2018, kun edustajiston kokous valitsi Hannele Anttilan varsinaiseksi 
jäseneksi.  

Vuosi 2016 on siis alkanut ja historian lehti kääntynyt, kun me fysioterapeutit 
yhdistimme voimamme toimintaterapeuttien kanssa. Uusi Kuntoutusalan Asiantuntijat 
ry on saanut myönteisestä vastaanotosta huolimatta myös vastustusta. Itse olen sitä 
mieltä, että yhdistystoiminnan kehittymiseksi on hyvä olla avoin muutoksille. Muutos 
herättää luonnollisesti myös kysymyksiä. Toivon, että jos edelleen jokin asia mietityttää, 
niin kysykää rohkeasti.  

Maaliskuussa on yhdistyksemme vuosikokous hotelli Scandic Tampere Stationissa. 
Tällöin teillä on mahdollisuus saada lisätietoa, kun katsomme hiukan menneeseen ja 
suunnittelemme tulevaa.  

 

Lämpimästi tervetuloa kokoukseen, 

Mari Leskinen 

puheenjohtaja 
 

 

 



KUTSU 

Tampereen seudun Fysioterapeutit ry:n VUOSIKOKOUKSEEN 10.3.2016 Scandic 
Tampere Stationiin, Ratapihankatu 37, Tampere. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat ja valitaan yhdistyksen varaedustaja Suomen Fysioterapeutit ry:n 
edustajistoon. 

OHJELMA:  

klo 17.00   Pientä purtavaa ja kahvia/teetä, Conference Lobby 

klo 17.30 alkaen  OLKIControl esittely, Olli Rahnasto, koulutustila.   

Tämän jälkeen pidetään yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous.  

TERVETULOA! 

- Hallitus- 

Ilmoittautuminen tarjoilun järjestämiseksi 2.3.2016 mennessä yhdistyksen uuteen 
sähköpostiosoitteeseen koulutus.trefysioterapeutit@gmail.com (tai puhelimitse 040 
5488619 (iltaisin) / Leila Liesmäki )  

 

 

Kevään 2016 APURAHOJA TULEE HAKEA HUHTIKUUN LOPPUUN MENNESSÄ 

Hakulomake, hakijan kriteerit ja hakuohjeet löytyvät netistä, 
www.trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi -> Lomakkeet 

Lisätietoja ja hakulomakkeen toimitus puheenjohtaja Mari Leskinen 

Kulmakuja 7 B, 37380 Krääkkiö. leskmari@gmail.com tai p. 0405312267 

 

Syksyllä 2015 JAETUT  APURAHAT 

Määräaikaan mennessä hallitus sai käsiteltäväkseen kaksi apuraha-anomusta. 
Hakemukset käsiteltiin nimettöminä. Apurahaa myönnettiin yhteensä 500€.  

1. Pirjo Kannelkoski, Kangasala 200 €,  Asiantuntija fysioterapeutin koulutus 

- alaselkä- alaraaja potilaiden suoravastaanottotoiminta (10 op)  

2. Julia Linkomäki, Kangasala 300 €, Työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus 

mailto:koulutus.trefysioterapeutit@gmail.com
http://www.trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/


Suomen Fysioterapeuttien jäsenyyden vaihtoehdot vuonna 
2016 
 
Vuoden 2015 lopussa perustetun Kuntoutusalan asiantuntijat ry:n ansiosta 
voit jatkossa saada myös taloudellisen edunvalvonnan Suomen 
Fysioterapeuttien kautta.  Ohessa on kooste vaihtoehdoista. 
 
1. Työssäkäyvät  
(myös työttömät, jatko-opiskelijat, perhevapaalla olevat, varusmies- tai 
siviilipalveluksessa olevat sekä tilapäisesti pois työelämästä olevat) 
 

A. Haluan, että Suomen Fysioterapeutit ry hoitaa sekä ammatillisen että 

taloudellisen edunvalvonnan.  

Jos taloudellisen edunvalvonnan hoitaa nyt jokin muu taho (esim. Tehy, OAJ, 

Loimaan kassa) -> Päivitä jäsentietosi liitolle (linkki löytyy osoitteesta 

suomenfysioterapeutit.fi) ja eroa aiemmasta taloudellisen edunvalvonnan 

tahosta.  

 

Huom! Mikäli olet ollut Tehyn jäsen, ilmoita erotessasi, että haluat säilyttää 

terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenyyden, jonka Suomen 

Fysioterapeutit maksaa puolestasi. Kuntoutusalan asiantuntijat ry:n käyttämä 

työttömyyskassa on juurikin tuo terveydenhuoltoalan työttömyyskassa. 

 

Jos et ole kuulunut aiemmin mihinkään ammattiliittoon tai työttömyyskassaan -> 

päivitä jäsentietosi liitolle (linkki löytyy osoitteesta suomenfysioterapeutit.fi)   

 

Mitä maksaa? Maksat 1,1 % palkkatulosta kuukausittain Suomen 

Fysioterapeuteille  
 



B. Haluan, että Suomen Fysioterapeutit ry hoitaa vain ammatillisen 

edunvalvonnan ja taloudellisen edunvalvonnan hoitaa jokin muu taho 

(esim. Tehy, OAJ, Loimaan kassa). 

 -> Päivitä jäsentietosi liitolle (linkki löytyy osoitteesta suomenfysioterapeutit.fi).  

 

Mitä maksaa? Maksat vuosittaisen jäsenmaksun (85 €) Suomen Fysioterapeuteille 

sekä lisäksi taloudellisesta edunvalvonnasta muulle taholle (esim. Tehylle 1,1 % 

palkkatulosta kuukausittain)  

 

2. Opiskelijat voivat sisällyttää Suomen fysioterapeuttien jäsenyyteen 

työttömyyskassapalvelun.  

 -> Päivitä jäsentietosi liitolle (linkki löytyy osoitteesta suomenfysioterapeutit.fi) 

 

3. Yrittäjien, itsenäisten ammatinharjoittajien sekä eläkeläisten jäsenyys 

säilyy entisen kaltaisena. 

 -> Mitään toimenpiteitä ei tarvita.  

Tampereen Seudun Fysioterapeuttien jäsenmaksu on 12 € (pois lukien jäsenmaksusta 
vapautetut). 
 

 
 
Tampereen Seudun Fysioterapeuttien verkkosivujen osoite on vaihtunut. 
Uudet sivut löydät osoitteesta: http://trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/ 
 
 
Muistathan myös yhdistyksen Facebook-sivun: 
https://www.facebook.com/groups/trefysioterapeutit/ 
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TERVEISIÄ TAMKista 
 
Viime vuoden lopussa juhlittiin Tampereen ammattikorkeakoulussa jälleen uusia 
valmistuneita fysioterapeutteja ja vuoden ohjaavaa fysioterapeuttia. 
 
Tampereen Seudun Fysioterapeutit r.y. on jo usean vuoden ajan lahjoittanut Suomen 
fysioterapeuttien jäsenmerkin kaikille uusille fysioterapeuteille, jotka liittyvät 
varsinaisiksi jäseniksi Liittoon. Lisäksi yhdistyksemme jakoi stipendin parhaiten 
käytännön harjoittelussa opiskelun aikana menestyneelle fysioterapeutille. Stipendin sai 
fysioterapeutti Senja Keskitalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomen fysioterapeuttien uudet varsinaiset jäsenet: Pirpa Takki, Laura Hotari , Pipsa 
Jörgensen, Kaisa Ilonen, Petra Kauppinen, Minna Nauha, Jenni Vuoristo, Julia van Camp, 
Senja Keskitalo ja Päivi Matikainen. 
    
 
 
Fysioterapeuttikoulutuksen valmistumisjuhlassa palkittiin myös vuoden ohjaava 
fysioterapeutti. Palkinnon sai fysioterapeutti Sari Lehtonen Linnainmaan 
terveysasemalta. 



Haluatko saada konkreettisia työkaluja ja uusia näkökulmia 

elämäntapaohjaukseen? 

 

MOVENDOKSEN  etävalmennustyökalu mCoach  

Koulutuksessa tuodaan esiin uusia näkökulmia ja tapoja elämäntapaohjauksen 

helpottamiseksi. 

Miten motivoida asiakasta pysyvämpään muutokseen pienin askelin?   

Aika: maanantai 21.3.2016 klo 17.30 - 19.30  

Paikka: TAMK Hyvinvointiklinikka, Biokatu 4, 33520 Tampere 

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

Ilmoittautuminen 13.3.16 mennessä sähköpostitse: koulutus@trefysioterapeutit.net 

Ilmoittautumisen yhteydessä jätä sähköpostiosoitteesi, tieto mitä organisaatiota 

edustat, puhelinnumerosi sekä jäsennumerosi. Saat sähköpostiisi vahvistuksen 

osallistumisesta. 

Mukaan mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta.  

Tervetuloa! 

mailto:koulutus@trefysioterapeutit.net


 

 

 

 



Koulutuspäivät kaikille fysioterapian ja kuntoutusalan henkilöstölle:  

Hämeenlinnassa. Tänä vuonna teemana alaraajat ja aiheina mm. 
 

- liikekontrolli alaraajaongelmissa, faskiat, nivelrustovauriot, akillesjänteen 
kuntoutus, tukipohjalliset ja jalkaterän apuvälineet 

 
 Ammatillisen annin lisäksi fysioterapia- ja kuntoutusalan messut ja rentoa yhdessäoloa 
kollegoiden seurassa. 
  
Tutustu ohjelmaan: 
http://www.fysi.fi/images/liitteet/2016/fysioterapia16_ohjesite_A5f.pdf  
ja tapahtuman kotisivuihin: http://www.fysi.fi/fysioterapia-2016  
  
Varaa paikkasi ja ilmoittaudu mukaan!  
Ilmoittautumiset Fysioterapia 2016 -tapahtumaan vain tämän sähköisen linkin kautta 
https://www.webropolsurveys.com/S/BC5F363FBDFB2E9F.par 
  
Järjestäjä: Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry / FYSI-päivät 
 
 Tervetuloa oppimaan ja tapaamaan kollegoita Hämeenlinnaan huhtikuussa! 
  

 
Tiedoksi UKK-instituutin maksuton verkkoluentosarja keväällä 2016  

Tiistaisin klo 14.15 - 15 
 
26.1. Suomalalainen liikkuu liian vähän ja istuu liikaa – totta vai tarua? 
16.2. Niskakivut ja päänsärky – aktiiviset omahoitokeinot 
15.3. Päivitetty Liikunnan Käypä hoito –suositus – liikunnan käyttö sairauksien 
ehkäisyssä ja hoidossa 
19.4. Liikunnan edistämisen hankearviointi 
17.5. Kaatuilevan ikäihmisen profiili  
 
Ilmoittaudu osallistujaksi: www.ukkinstituutti.fi/koulutus 
 
Tallenteet kustakin luennosta on myös katsottavissa UKKin verkkosivuilla live-esityksen 
jälkeen. Verkkoluennot eli webinaarit jatkuvat syksyllä uusin aihein. 
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http://www.ukkinstituutti.fi/koulutus


Tampereen Seudun 
Fysioterapeutit r.y, Hallitus  
 
 
Puheenjohtaja 
Mari Leskinen 
Kulmakuja 7 B 
37380 Krääkkiö 
040 5312267 
leskmari(at)gmail.com 

 
Varapuheenjohtaja ja 
rahastonhoitaja 
Maija Paukkunen  
p. 050 378 8372 
 
 
Sihteeri  
Tuula Kuvaja 
p. 050 303 5917 
tuula.kuvaja(at)tampere.fi  
 
 
Yrittäjäyhdyshenkilö  
Tuula Paavola 
p. 050 3793 987 
tuulapa(at)gmail.com  
 
 
Opiskelijavastaava 
Hannele Anttila 
p. 040 564 2861 
hannele.anttila(at)pp.nic.fi 
 
 
Tiedotus- ja koulutusvastaava 
Leila Liesmäki 
p. 040 548 8619 
koulutus.trefysioterapeutit(at)gmail.
com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varsinainen jäsen 
Sari Kivelä 
p. 0500 743 681      
 
 
Jäsensihteeri  
Saija Karinkanta 
Moisionaukea 13 B 4, 37550 
Lempäälä 
p. 050-5368674 
info.trefysioterapeutit(at)gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varajäsen 
Anne Ketola  
Suunnistajankatu 16, 33580 
Tampere 
p. 040-5663881 
anne.ketola(at)gmail.com 
 
 

mailto:leskmari@gmail.com
mailto:tuulapa@gmail.com
mailto:hannele.anttila@pp.nic.fi
mailto:koulutus.trefysioterapeutit@gmail.com
mailto:koulutus.trefysioterapeutit@gmail.com

