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Puheenjohtajan kynästä 

Suomi 100 vuotta -juhla värittää tapahtumillaan vuotta 2017. Toivottavasti myös yhdistyksemme 

jäsenet löytävät itselleen sopivan tavan juhlia itsenäisyytemme juhlavuotta! 

Yhdistyksemme aloittaa 47. toimintavuottaan. Yhdistyksemme on siis lähellä ”vaihdevuosia”. Mitä 

yhdistyksemme on saavuttanut? Olemmeko ajan hermolla? Olemmeko juuttumassa paikoillemme 

vai saammeko me vielä jäsenet innostumaan yhdistyksemme toiminnasta? Marraskuussa tuli 

todistetuksi, että lähdemme mielellämme kuuntelemaan ammattitaitoista kolleegaa, jos aihe on 

mielenkiintoinen ja esitystapa värikäs. Kiitos vielä kerran Jaana Kinnuselle. Avasit uusia ovia 

tietoisuuteeni kivusta ja sen luonteesta! 

Mitä muuta vuosi 2017 tuo tullessaan? Olemme saaneet mediasta kuulla, että kunnat irrottautuvat 

perinteisistä tehtävistään ja keskittyvät ottamaan hoitaakseen sivistyspalvelut. Sain työni puolesta 

olla keskustelemassa aiheesta ”Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa -sivistyspalveluiden 

yhteistyön mahdollisuudet” Keskustelujen yhtenä avaajana oli ministeri Sanni Grahn-Laasonen , 

joka puheessaan kertoi, että sivistyspalveluista on tulossa kunnan suurin ja keskeisin toimiala. 

Yhtenä haasteena kunnille on kuinka taataan kaikille lapsille osallistuminen yhteen harrastukseen 

asuinpaikasta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta. Haasteena on myös kuinka kunnat huolehtivat 

siitä, että liikuntasuositukset tavoittavat omat kuntalaiset. Nyt jo kunnissa on huomattu, että 

pitkäaikaistyöttömät eri ikäryhmistä eivät pysty ottamaan töitä vastaan, koska heidän fyysinen 

kuntonsa on niin huono, että he eivät jaksa tehdä töitä viitenä päivänä viikossa. Mietin miten me 

fysioterapeutit voisimme olla mukana aktiivisesti kehittämässä ja tarjoamassa tähän palveluja? 

Lopuksi lainaan vuoden 2006 puheenjohtajamme Anni Rautosen loppu- kaneettia: ” Hyvä 

fysioterapia muodostuu muutoksia pelkäämättömistä tekijöistä, olkaamme siis sellaisia!” 

 

Mari Leskinen 

Puheenjohtaja 
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Jäseneksi?  

Voit kuulua Suomen Fysioterapeutit ry:een yhdistyksemme kautta. Yhdistyksen varsinaista 

jäsenyyttä voi hakea lääkintävoimistelijan / fysioterapeutin ammatillisen tutkinnon 

suorittanut henkilö ja opiskelijajäsenyyttä perustutkintoa suorittava fysioterapian opiskelija. 

Suomen Fysioterapeutit ry on osa ammatillista kattojärjestöä Suomen Kuntoutusalan 

Asiantuntijat ry:tä.  

Jäsenhakemus tehdään liiton kotisivulla olevalla sähköisellä ilmoituslomakkeella sivustolla 

www.suomenfysioterapeutit.fi - jäseneksi. Merkitse, että haluat liittyä jäseneksi 

yhteisöjäsenen kautta. Valitse yhteisöjäsenlistasta Tampereen seudun fysioterapeutit ry. 

Jäsenyys edellyttää sekä Suomen fysioterapeuttien että yhdistyksen jäsenmaksun 

suorittamista. Jäsen on velvollinen suorittamaan sen vuoden jäsenmaksun jona hän eroaa. 

Maksujen suuruudet löydät www.suomenfysioterapeutit.fi - jäsenmaksut 2017.  

Etkö saa meiltä jäsenpostia? Käy ilmoittamassa tai päivittämässä sähköpostiosoitteesi 

eAsioinnin kautta (www.suomenfysioterapeutit.fi - eAsiointi (omat jäsentiedot).  

Syksyllä 2017  jaetut apurahat 

Määräaikaan mennessä hallitus sai käsiteltäväkseen kuusi apuraha anomusta. hakemukset 

käsiteltiin nimettöminä.  Apurahaa myönnettiin yhteensä 200€.  

 

1. Laura Jokinen, Tampere 100€, Fysioterapeuttien akupunktiokoulutus 

2. Marjukka Simola, Nokia 50€, Faskiarakenteiden manuaalisen käsittelyn kurssi 

3. Outi Lampinen, Valkeakoski 50€, Sydänpotilaiden uudet hoitomenetelmät 

 

Apurahat haettavissa jälleen syksyllä 2017. Haku päättyy lokakuun 

lopussa. Seuraa nettisivujamme ja Facebookia!  

 

 

 

http://www.suomenfysioterapeutit.fi/
Omistaja
Yliviivaus
HUOM! Kyseessä on syksyn 2016 apurahat. Korjaus tehty 8.2.2016/Tiedottaja M.Penttilä
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Syksyn 2016 tunnelmia 

Ilmajooga innosti jäseniä 

Yhdistys järjesti joulukuussa jäsenillan uutuuslajin Ilmajoogan merkeissä. Tutustuimme Pirkanmaan 

ensimmäiseen ilmajoogasaliin Tampereen OMT-Keskuksessa. Tunnin ohjasi fysioterapeutti Anu 

Lehtimäki (Fysioterapia & Pilates Taika). Tunnin alussa Anu lupasi, että ”Jokaiselle löytyy liikkeistä se 

itselle sopivin vaihtoehto. Tunnin sisältö hellii selkää mm. pilates-vaikutteisten liikkeiden ansiosta.”  

Lupaus piti, sillä 60 minuutin harjoituksen jälkeen olo oli enemmän kuin hyvä. Keho oli elastinen, 

rentoutunut ja liikkuva. Hersyvän naurun lomassa mieli oli myös ehtinyt rauhoittua – salista 

poistuttiin rentoutuneita ja tyytyväisinä.  

 

Kiitos kaikille osallistujille! Jos toiveita jäsenillan seuraavan toteutuksen suhteen ilmenee, voi viestiä 

laittaa vaikkapa sähköpostitse trefysioterapeutit@gmail.com 

Kuva ja teksti: 

Maria Penttilä 

Tiedottaja/ Tampereen Seudun Fysioterapeutit 

 

mailto:trefysioterapeutit@gmail.com
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VALMISTUVIEN JUHLAA TAMKISSA 

Joulukuun 20. päivä oli juhlapäivä kun vastavalmistuneet fysioterapeutit saivat 
tutkintotodistuksensa. Juhlassa luovutettiin Tampereen seudun fysioterapeutit ry:n stipendi 
koulutuksen aikana harjoittelussa hyvin menestyneelle opiskelijalle. Stipendin sai fysioterapeutti 
Elina Honkonen.  

 

Fysioterapeutti Elina Honkonen (kuva H.Anttila) 

Juhlassa kukitettiin myös ”Vuoden 2016 ohjaava fysioterapeutti”. Fysioterapeuttiopiskelijat olivat 
tehneet ehdotuksia ja valituksi tuli fysioterapeutti Sari Heinonen Sydänsairaalasta. 

 

Vuoden fysioterapeutti Sari Heinonen (kuva M-L. Lähteenmäki) 

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Hannele Anttila jakoi uusille fysioterapeuteille 
yhdistyksen hankkimat jäsenmerkit Suomen fysioterapeutteihin varsinaisiksi jäseniksi 
liittyville. 
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Uudet Liiton varsinaiset jäsenet saavat jäsenmerkit. (kuva M-L.Lähteenmäki)       

    

     

(kuvat H.Anttila) 
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JAANA KINNUSEN KOULUTUS 

Yhdistys järjesti jäsenilleen koulutuksen 

marraskuussa 2016. Luennoitsijana toimi 

Jaana Kinnunen, Fysioterapeutti OMT. 

Jaana käsitteli koulutuksessaan 

fysioterapian ajankohtaista aihetta, kipua. 

Erilaiset kipumekanismit, kipukokemus ja 

Jaanan, laajasta kirjallisuudesta, kasaama 

kipukäsitys tulivat tutuiksi. Luonto oli hyvin 

käytännönläheinen. Kiitos vielä Jaana sekä 

osallistujat! 

 

Teksti Maria Penttilä  

Kuva: Anne Ketola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava koulutus järjestetään 4.4.2017! 

Katso koulutuskutsu sivulta 10!  
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Yrittäjille ja ammatinharjoittajille 

ENSIAVUN KERTAUSKURSSI (4 t) 
 
Jos sinulla on tarve päivittää ensiapukoulutuksesi, niin voimme tehdä sen yhdessä omalla 
fysioterapeuttiryhmällä ensi syksynä. Tampereen seudun fysioterapeutit järjestää yhteistyössä 
SPR:n kanssa mahdollisuuden päivittää ensiaputaidot. Nyt on vuorossa ensiavun 
kertauskurssi/hätäensiapu , joka on 4 tunnin mittainen.  
 
Kurssi on lauantaina 9.9.2017  klo 9.00-13.00 SPR:n tiloissa Rautatienkatu 17-19, Tampere.  
 

Mukaan mahtuu 15 nopeinta!  Ilmoittautumiset 24.2.2017 mennessä  tuulapa@gmail.com 
 

Hinta riippuu osallistujamäärästä.  Jos meitä on  10 hinnaksi tulee  63,20€/nuppi  ja jos tulee 
enemmän niin hinta laskee. 
 

Kolmen vuoden välein ensiaputaidot pitää päivittää.  Kurkistappas ensiapukorttiasi ja katso olisiko 
nyt sopiva aika! 
 

Toivottavasti nähdään syksyllä ensiavun merkeissä! 
 

Tuula Paavola  
Yrittäjäyhdyshenkilö 
Tampereen Seudun Fysioterapeutit 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tuulapa@gmail.com
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Kevään 2017 toiminnan suunnittelua 

Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n paikallinen jäsenyhdistys. Yhdistyksen 

toiminnan tarkoituksena on tukea jäsentensä ammatillista kehittymistä ja edesauttaa fysioterapeuttien 

paikallista näkyvyyttä. Yhdistys mm. mahdollistaa jäsenilleen koulutusmahdollisuuksia sekä järjestää 

mielekästä virkistystoimintaa.  

Koulutustoiminta 

- Heidi Auvinen (FT OMT) kouluttaa 4.4.2017. Katso koulutuskutsu sivulta 10!  

- Koulutusta järjestetään tarpeen/kysynnän mukaan. Koulutustoiveita hallitus ottaa vastaan 

osoitteeseen trefysioterapeutit@gmail.com  

- Koulutukset halutaan pitää mahdollisuuksien mukaan avoimena myös opiskelijoille. 

Tiedottaminen 

- Nettisivujen uudistamista suunnitellaan. Aikaisempi toteutusaikataulu syksylle 2016 on siirretty.  

- Tampereen Seudun Fysioterapeutit on Facebookissa Ryhmänä. Liity rohkeasti mukaan!  

- Instagramissa olemme nimellä @tampereen_fysioterapeutit 

- Etkö saa meiltä jäsenpostia? Käy ilmoittamassa tai päivittämässä sähköpostiosoitteesi eAsioinnin 

kautta (www.suomenfysioterapeutit.fi - eAsiointi (omat jäsentiedot) 

Yrittäjät 

- Ensiavun kertaamisen tarve? Lue lisää sivulta 8! 

- Työnohjaus jatkuu säännöllisenä. Muuta toimintaa järjestetään tarpeen/kysynnän mukaan. 

- Haluatko sinä yrittäjänä tai peräti koko yrityksesi osallistua yhdistyksen toimintaan? Tarvitsetko 

työnohjausta? Ota yhteyttä yrittäjien yhdyshenkilöön Tuula Paavolaan:  tuulapa@gmail.com 

Opiskelijatoiminta 

- Opiskelijat halutaan ottaa toimintaan mukaan tarjoamalla maksutonta opiskelijajäsenyyttä. Myös 

yhdistyksen koulutukset ja tapahtumat pyritään pitämään opiskelijoille avoimina/maksuttomina. 

Yhdistys tuki opiskelijoiden järjestämää tapahtumaa (helmikuu 2017) 50 eurolla. Yhdistys on ollut 

mukana keskustelemassa mahdollisesta yhteistyöstä opinnäytetyöhön liittyen.  

Vuosikokous 

- vuosikokous pidetään 21.3.2017. Katso kokouskutsu sivulta 10! 

mailto:trefysioterapeutit@gmail.com
http://www.suomenfysioterapeutit.fi/
mailto:tuulapa@gmail.com
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Tapahtumainfo ja ajankohtaista 

 

KOULUTUS 

Heidi Auvinen Fysioterapeutti OMT 

Luennoi teemasta 

Lantion, lonkan ja polven nilkan yhteys ; biomekaniikan haaste 

Aika ja paikka 

Tiistaina 4.4.2017 klo 17-18 

TAMK (Tampereen Ammattikorkeakoulu) Kuntokatu 4. Auditorio R1-01 

Hinta 

Koulutus on avoin jäsenille ja tilaisuudessa jäseneksi liittyville. Koulutuksen hinta on 5 

euroa. Opiskelijoille tilaisuus on maksuton.  

Ilmoittautuminen 20.3 mennessä koulutus.trefysioterapeutit@gmail.com 

TERVETULOA!                   Lisätiedot: koulutus.trefysioterapeutit@gmail.com 

 

VUOSIKOKOUSKUTSU 

Yhdistys kutsuu jäsenensä vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa ohjelmassa mm. yhden varajäsenen 

valitseminen edustajiston kokoukseen vuodeksi 2017-2018, hyväksytään yhdistyksen uudet säännöt, 

toimintakertomuksen läpikäynti sekä muut sääntömääräiset asiat. Lisäksi mahdollisuus tutustua BodyBow-

harjoitteluun.   

Paikka: UKK-Instituutti, Kaupinpuistonkatu 1, Luentotila Kesä. 

Aika: 21.3.2017 klo 17.30-21.00 (OVET AVOINNA KLO 17, TARJOILU) 

Tarjoilujen vuoksi toivomme ilmoittautumista sähköpostitse osoitteeseen 

info.trefysioterapeutit@gmail.com, mutta vuosikokoukseen voi saapua myös ilman ilmoittautumista.  

 TERVETULOA !  

Lisätiedot puheenjohtaja Mari Leskinen, leskmari@gmail.com 

mailto:info.trefysioterapeutit@gmail.com
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AVOIMET OVET TAMK:n HYVINVOINTIKLINIKALLA 24.4.2017 KLO 16-18 !  

Hei sinä fysioterapeutti, joka työskentelet yksityisyrittäjänä, ammatinharjoittajana tai koko yrityksenne 

tarvitsee lisää tilaa tai uusia harjoittelumahdollisuuksia – tervetuloa tutustumaan Tampereen 

Ammattikorkeakoulun Hyvinvointiklinikkaan! 

Meillä on vuokrattavana kuntosali, lämmin terapia-allas, liikuntatiloja ja ajanmukaisia harjoituslaitteita.  

Avoimet ovet – tapahtuma alkaa yhteisellä kokoontumisella Biokatu 4 alakerrassa olevan Cafe Olivén 

luota klo 17. Luvassa on ohjattu esittelykierros tiloihimme.  Jos saavut paikalle myöhemmin, soita 

numeroon p. +358405727881 
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Koulutuspäivä 1.4.17 ja Annie O'Connor: World of Hurt 2.4.17 koulutukset yhteishintaan 300€ jäsenet ja 

380€ ei jäsenet. 
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Fysioterapia & Pilates TAIKA 

Terveyttä ja hyvinvointia liikkuen 

TAIKA:n Pilates-studio 

os. Aleksis Kiven katu 18 B, 3 krs, 33210 Tampere 

puh. 050 3696918 

anu@fptaika.com 
 

Fysioterapeutin ohjaamat pilates ja ilmatunnit sekä erityisryhmien ohjaus että tyky-päivät isoillekkin porukoille. 
Liikkeiden perustelut löytyvät fysiologiasta, anatomiasta ja uusimmasta tutkimusnäytöstä. Kehoa kannattaa 
huoltaa!  
 

Ryhmät: 
PhysioPilates 

TAIKA-ilmatunnit ilmasilkillä 

Niska- ja selkäryhmät 
Tarjoamme myös kohdennettuja lyhytkursseja mm. odottaville äideille. 

Uutta tulossa kevät 2017: 
Ilmasilkkiharjoittelun perusteet fysioterapeuteille 

 

Tilaa meiltä oma ilmasilkki kotiin tai töihin, tiedustelut anu@fptaika.com 
 

Tutustu palveluihin lisää www.fptaika.com 

 
 

Tampereen OMT-Keskus  
os. Aleksis Kiven katu 18 B, 3 krs. 33210 Tampere 

puh. 03 2235566 

omt@omtkeskus.fi www.omtkeskus.fi 
 

Kunnossa kaiken ikää 

Monipuolisen osaamisemme pohjalta tarjoamme nopeita tuloksia elämää 

haittaavissa kiputiloissa. Laadimme myös yksilöllisesti räätälöityjä 
harjoitusohjelmia ongelmien ennalta ehkäisemiseksi.  
 

Fysioterapia erikoisosaamistamme ovat mm: 
*OMT-fysioterapia (esim. silloin kun tarvitset apua selkärangan, 
raajojen nivelten tai leukanivelten eri alueiden toiminnan häiriöihin ja 
kiputiloihin.) *Urheilufysioterapia *MDT (McKenzie) 
*Fasciamanipulaatio *Alaraaja- ja jalkateräanalyysit sekä yksilölliset 
tukipohjalliset *Akupunktio *Kylmäkompressiohoidot *Happi- ja 
magneettihoidot *Urheiluhieronta / hieronta  
 

mailto:anu@fptaika.com
mailto:anu@fptaika.com
http://www.fptaika.com/
mailto:omt@omtkeskus.fi
www.omtkeskus.fi
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Yhdistys toivottaa jäsenilleen ja 

yhteistyökumppaneilleen hyvää kevättä 2017! 

Nähdään koulutuksissa, tapahtumissa ja Somessa 
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FACEBOOK   Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry     INSTAGRAM @tampereen_fysioterapeutit             

http://trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/ 

Puheenjohtaja 

Mari Leskinen 

puh: 040 531 2267 

email: leskmari@gmail.com  

  

  

                     Rahastonhoitaja 

Maija Paukkunen 

email: maija.paukkunen@gmail.com 

  

Varapuheenjohtaja ja opiskelijavastaava 

Hannele Anttila 

email: hannele.anttila@pp.nic.fi 

Sihteeri 

Tuula Kuvaja 

email: tuula.kuvaja@tampere.fi 

Tiedotusvastaava 

Maria Penttilä 

email: trefysioterapeutit@gmail.com 

 

Yrittäjäyhdyshenkilö 

Tuula Paavola 

email: tuulapa@gmail.com 

Jäsensihteeri 

Saija Karinkanta 

email: info.trefysioterapeutit@gmail.com 

Koulutusvastaava 

Anne Lahti 

email: anne.lahti@saulahti.fi 

varajäsen 

Anne Ketola 

email: anne.ketola09@gmail.com 

mailto:leskmari@gmail.com
mailto:maija.paukkunen@gmail.com
mailto:hannele.anttila@pp.nic.fi
mailto:tuula.kuvaja@tampere.fi
mailto:trefysioterapeutit@gmail.com
mailto:tuulapa@gmail.com
mailto:info.trefysioterapeutit@gmail.com
mailto:anne.lahti@saulahti.fi
mailto:anne.lahti@saulahti.fi
mailto:anne.ketola@gmail.com

