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Puheenjohtajan terveiset 

Kun on aika miettiä mitä kirjoittaa syksyn lehteen puheenjohtajan palstalle… niin on se aika 

vuodesta, että yhdistyksemme hallituksen jäsenet miettivät mitä koulutusta teille jäsenille syksyllä 

järjestäisivät, koululaiset miettivät mikä koululaukku olisi itselleen sopiva, marjastajat ja sienestäjät 

pohtivat onko kesä ollut riittävän lämmin ja sopivan sateinen metsän sadolle. Kuulostaa niin 

mukavilta, myös itseäni lähellä olevilta asioilta. Juuri nyt siis Sote ja yhteiskunnan järjestelmässä 

tapahtuvat muutokset tuntuvat hyvin kaukaisilta. Mutta odottamatta ne voivat tulla ihan lähelle! 

Olin toukokuussa leikkauksessa julkisessa sairaalassa. Toimenpiteen piti olla polikliininen 

päiväkäynti. Menin aamulla puoli yhdeksän leikkaukseen. Heräsinkin illalla vasta puoli viiden aikaan 

osastolla, iso hiekkapussi navan päällä. Ympärilläni pyöri paljon hoitajia, joista kukaan ei pysähtynyt 

kertomaan mitä oli tapahtunut tai edes esittelemään itseään minulle.  Ikävintä oli, että sain siinä 

sängyssä selälläni maatessa kuulla : ”olen ylimääräisellä paikalla”, ”olen niin iso ettei minulle löydy 

nyt puhtaita alushousuja”, ”kohta tuon sinulle napapiikin, jonka itse sitten pistät napasi viereen” ja 

”kun olet niin iso niin jaksetaankohan me kaksin viedä sinut vessaan” .   

Nykypäivänä saamme lukea eri yritysten arvoista ja miten yritykset ovat kouluttaneet 

henkilökuntaansa sisäistämään niitä. Mietin pakostakin, että mitä arvoja on tuon julkisen sairaalan 

kyseisen osaston henkilökunnalla. Missä on toisen erilaisuuden kunnioittaminen ja 

vuorovaikutustaidot hävinneet? Sosiaali- ja terveydenhuoltomme elää nyt myllerryksen aikaa. 

Tulevaisuudessa palveluja tuotetaan mm. terveydenhuollon asiakkaille monella tavoin. Jotta asiakas 

tulee uudestaan, on tärkeätä kohdata hänet hyvin 

ensimmäisellä kerralla. Suosittelen seuraamaan 

Fysioterapeutti liiton tiedotusta mm. Sotesta, koska Soten 

aikataulu muuttuu koko ajan. 

Onneksi kesässä oli hauska ”Hulahula Suomi” MM-yritys. 

Meitä oli 222 542 osallistujaa tanssimassa juhannuksena yhtä 

aikaa.  Minun naisen kokoiset lanteeni keinahtelivat Costa Del 

Sol:n aurinkoisella rannikolla. 

Inkkarikesän toiveissa, 

Mari Leskinen, pj 

puh: 040 531 2267 

email: leskmari@gmail.com 

mailto:leskmari@gmail.com
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Apurahat   

Apurahaa voivat hakea yhdistyksen varsinaiset jäsenet, jotka eivät ole saaneet yhdistyksen 

avustusta kahden edellisen kalenterivuoden aikana (Esim. vuonna 2013 apurahan saanut voi 

hakea uudelleen vuonna 2017). Käyttötarkoitus on fysioterapian tai oman ammattitaidon 

kehittäminen. Apurahoja myönnettäessä hallitus kiinnittää erityisesti huomiota 

käyttötarkoituksen hyödynnettävyyteen ammatissa. Hakemukset käsitellään nimettöminä. 

Apurahat ovat haettavissa kerran vuodessa, lokakuun loppuun mennessä.  

Lomakkeen löydät nettisivuiltamme http://trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/lomakkeet/ 

Tiedustelut ja lomakkeen palautus: 

Puheenjohtaja 

Mari Leskinen 

email: leskmari@gmail.com 

Jäseneksi?  

Voit kuulua Suomen Fysioterapeutit ry:ee 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 kotisivuilla olevalla sähköisellä ilmoituslomakkeella Suomen 

Fysioterapeuttien sivustolta www.suomenfysioterapeutit.fi – Liity jäseneksi. 

Jäsenyhdistykseksi merkitään Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry. 

Jäsenyys edellyttää sekä liittomaksun että yhdistyksen jäsenmaksun suorittamista. Jäsen on 

velvollinen suorittamaan sen vuoden jäsenmaksun jona hän eroaa. Maksujen suuruudet 

löydät www.suomenfysioterapeutit.fi – Liiton jäsenyys – jäsenmaksut.  

 

 

 

http://trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/lomakkeet/


 

 

4 

 

E-asiointi 

eAsiointi-palvelussa voit katsoa ja päivittää omia jäsentietojasi. Linkki palveluun löytyy liiton verkkosivuilta 

(www.suomenfysioterapeutit.fi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkin takaa avautuu kirjautumissivu.  Jos et ole vielä käyttänyt palvelua, voit luoda käyttäjätunnuksen ja 
salasanan. Jos olet unohtanut salasanasi tai käyttäjätunnuksen, voit tilata sähköpostiisi uudet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alahakemistojen kautta voi muokata jäsentietojasi. Esimerkiksi nimen, osoitteen tai sähköpostiosoitteen 
päivitys käy helposti. Voit myös muokata työnantajatietoja työpaikkaa vaihtaessasi tai ilmoittaa jäsenlajin 
muutoksesta. Jäsenmaksutiedoista taas näet maksetut jäsenmaksut kuukausitasolla. Lisäksi voit laskea 
jäsenmaksun määrän ja ilmoittaa palkattomasta ajanjaksosta.   

Käyhän tutustumassa – ajantasaisilla tiedoilla saat parhaimmat hyödyt jäsenyydestäsi! Ps. Jos haluat 
ilmoittaa jäsenlajin, yhdistyksen tai jäsenmaksun perintätavan muutoksesta tai liittyä terveydenhuoltoalan 
työttömyyskassaan, onnistuu se edelleen myös JÄSENTIETOJEN PÄIVITYS –linkin kautta liiton verkkosivuilla 
(www.suomenfysioterapeutit.fi).     Terveisin, 

jäsensihteeri Saija  
info.trefysioterapeutit@gmail.com 

http://www.suomenfysioterapeutit.fi/
mailto:info.trefysioterapeutit@gmail.com
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Liiton kuulumiset 

 
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n syksyn kiertue saapuu Tampereelle 14-15.9.2017. Kiertueen 

tavoitteena on kuulla, mitä jäsenille kuuluu sekä viedä jäsenistön viestiä valtakunnalliselle tasolle. 

Oletko sinä työpaikassa, jossa voisit kutsua kollegoita yhteiseen kahvihuoneeseen 

vapaamuotoiseen keskusteluun? Ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan leskmari@gmail.com. 

Lisää tietoa liiton sivuilta www.suomenfysioterapeutit.fi.  

 

   Hallitusterveisin Hannele Anttila  

(Tampereen Seudun Fysioterapeuttien 

opiskelijavastaava ja Suomen Fysioterapeutit 

ry:n hallituksen varsinainen jäsen).  

                                                                                  hannele.anttila@pp.nic.fi  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leskmari@gmail.com
http://www.suomenfysioterapeutit.fi/
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Hallituksen uusi jäsen esittäytyy  

 

Minttu Toivonen  

Olen valmistunut fysioterapeutiksi 2011 Turun ammattikorkeakoulusta. Sen jälkeen olen tehnyt töitä 

neurologisten, ortopedisten, geriatristen, lasten ja työikäisten parissa. Viimeisten vuosien aikana olen 

työskennellyt pelkästään työterveyshuollossa, minkä vuoksi suoritin erikoistumisopinnot 2015. Olen lisäksi 

suorittanut cred.exam-tutkinnon McKenziestä 2014, mitä hyvin aktiivisesti käytän työssäni työikäisten 

parissa. Olen myös vuoden verran toiminut McKenzie Inatituutin hallituksessa. 

Tykkään liikkumisesta, käydään mieheni paljon laavuilla ja eräilemässä sekä yksi suuri intohimoni on 

neulonta ja virkkaus, erityisesti amigurumit. 

 

Minttu 

minnamaarit.toivonen@gmail.com 
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Kuluvan kauden toiminnan suunnittelua (syksy 2017) 

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 

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

osoitteeseen trefysioterapeutit@gmail.com  

- Koulutukset halutaan pitää mahdollisuuksien mukaan avoimena myös opiskelijoille. 

- Syksylle on suunniteltu muistisairaiden koulutus. Ks. sivu 9!  

Tiedottaminen 

- Jäsenlehti elokuussa 2017.  

- Nettisivujen uudistamisessa on ollut haasteita. Hallitus tiedottaa asian etenemisestä myöhemmin.  

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

- Instagramissa olemme nimellä @tampereen_fysioterapeutit 

- Jäsenemme saavat meiltä muutaman kuukauden välein jäsenpostia sähköpostiin, jossa tiedotamme 

ajankohtaisista asioista.  

Yrittäjät 

- Päivitä EA-taitosi yhdistyksen mukana 9.9.2017! Lisätiedot ja ilmoittautumiset 

tuulapa@gmail.com 

- 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 edullisempaa opiskelijajäsenyyttä. Myös 

yhdistyksen koulutukset ja tapahtumat pyritään pitämään opiskelijoille avoimina.  

Virkistystoiminta 

- Teatteri-ilta toteutetaan syksyn 2017 aikana. Ks. lisätiedot sivulta 11!  

mailto:trefysioterapeutit@gmail.com
mailto:tuulapa@gmail.com
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Digitalisaatio kuntoutuksessa 

Kaikki mikä voi, digitalisoituu – halusimme tai emme. Vielä joitakin vuosia sitten digitalisaatio oli 

terveydenhoitoalalla enemmän uhka kuin mahdollisuus. Nykyään tietotekniikka on kuitenkin osa 

terveydenhuoltoa, jopa enemmissä määrin. Fysioterapian näkökulmasta tuloaan ovat tehneet 

etäkuntoutuksen innovaatiot, joiden avulla esimerkiksi ikääntynyt saa fysioterapeutin ohjeita ja 

neuvontaa pitkänkin välimatkan taakse. Samoin 3D-teknologiaa hyödyntävät, harjoitusohjelmien 

tekoon soveltuvat applikaatiot ovat yhä useammalle tuttuja. Tulevaisuudessa 3D-tulostamisella 

voidaan valmistaa esim. proteeseja kustannustehokkaasti. Digitalisaation mahdollisuudet ovat 

rajattomat. Vielä on työtä kuluttajien tietoisuuden parantamisessa ja digiteknologian haltuunotossa 

kuntoutuksen arjessa, mutta todennäköisesti aika tekee tehtävänsä. Myös sote-uudistuksella on iso 

vaikutus siihen, millaisilla kuntoutuksen digipalveluilla on kysyntää tulevaisuudessa. 

Kuka nämä kaikki hienoudet keksii? Kuka on keksinyt etäkuntoutuksen, sykemittarit, askelanalyysit 

kotikoneelta… hyvinvointiteknologialla on ollut iso rooli kuntoutuksen digitalisaatiossa ja uusien 

innovaatioiden syntymisessä. Vaikken ole henkilökohtaisesti päivääkään hyvinvointiteknologiaa 

lukenut, olen erittäin innostunut aiheesta – yhdistetään insinöörit ja terveydenhoitoalan 

ammattilaiset luomaan uusia tuotteita ja palveluita. Jos miettii, millaisessa myllerryksessä sote-

alalla eletään, ja kuinka merkittävä rooli sosiaali- ja terveysalan palveluilla nykyään on koko 

hyvinvointivaltiomme rakenteessa, on kysyntä uusille ideoille taattu.  

Erityisen mielissäni olen näin pirkanmaalaisen fysioterapian edustajana siitä, kuinka hienosti 

hyvinvointiteknologia on edustettu Pirkanmaalla. Tampereelta löytyy lukuisia ICT-alan yrityksiä, 

merkittäviä hyvinvointialan toimijoita sekä myös ajantasaista, hyvinvointiteknologian 

korkeakoulutusta tarjoava Tampereen Ammattikorkeakoulu. Alueellisesti ajateltuna olemme 

hyvässä asemassa, kun kohtaamme tulevaisuuden digiajan. Ollaan siitä ylpeitä ja käytetään asema 

hyväksemme! On kaksi tapaa kohdata tulevaisuus – sopeutua siihen tai luoda se.  

Haastan sinut pohtimaan oma työtäsi ja omaa terveyttäsi digitalisaation näkökulmasta – miten 

nämä kaksi tukisivat toisiaan sinun ja asiakkaasi arjessa? Jos aihe ei tunnu omalta, itse joku, jolle se 

tuntuu – tietoa on saatavilla. 

 

Innovaatioterveisin 

Maria Penttilä 

Tampereen Seudun Fysioterapeuttien tiedottaja, joka on loputtoman kiinnostunut sosiaali- ja 

terveysalan digitalisaatiosta.  
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Tapahtumainfo ja ajankohtaista 

 

KOULUTUS 

MUISTISAIRAAN KUNTOUTUKSESTA 

Aika: 21.9.2017 klo 17-19.00 

Paikka: TREDU, Santalahdentie 10, D-rakennus, käynti Pirkankadun puolelta. Tapaamme 

1.kerroksessa, josta opastus Auditorioon. Ulko-ovi sulkeutuu klo 17, joten olethan 

ajoissa paikalla!  

Luennoitsijana Marianne Lepistö, Fysioterapeutti. 

Ilmoittautuminen 12.9. mennessä koulutus.trefysioterapeutit@gmail.com 

Maksu 10 euroa / osallistuja. Opiskelijat puoleen hintaan! Saat ohjeen maksun 

suorittamiseen kun ilmoittaudut. Maksun viimeinen eräpäivä on 15.9.2017. 

Ilmoittautuminen on sitova, eikä maksuja palauteta.  

TERVETULOA! 

 

 

 

 

Hei fysioterapeutti!  

Kehitä osaamistasi ja hae Tampereen Ammattikorkeakoulun Hyvinvointiteknologian YAMK-tutkintoon. Haku 

käynnissä 6.-20.9.2017.   

Lisätiedot www.tamk.fi 

 

mailto:koulutus.trefysioterapeutit@gmail.com
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TMD - teemapäivä hammaslääkäreille  Explain train 28.11.2017, Tampere  
ja fysioterapeuteille 29.9.2017, Helsinki Hinta: 204€ 
Hinta: SOMTY/SKTY:n jäsenille 193€, 

ei-jäsenille 230€     
                                                                                          
Lääkekoulutus fysioterapeuteille                     Haku OMT-koulutukseen 2018-2020 
28.10.2017, Helsinki                      Hakuaika päättyy 12.10.2017 
21.4.2018, Tampere                      Pääsykokeet marraskuussa Tampereella 
Hinta: SOMTY:n jäsenille 186€, 

ei-jäsenille 236€ 
 
Syysopintopäivät 17.-18.11.2017, Tampere-talo  

Teemana: Torso             

Halvan kauden hinta:      

SOMTY:n jäsenille 292€, ei-jäsenille 392€   

Tutustu SOMTY:N 

toimintaan ja laajaan kurssitarjontaan 

tarkemmin www.somty.fi 

 

 

http://www.somty.fi/


 

 

11 

 

    

Teatteri-ilta jäsenistölle 13.10.2017 klo 19.00 

Paikka: Tampereen työväenteatteri. 

Esitys: Viulunsoittaja katolla. 

Lipun hinta on 31 euroa (norm. 61 euroa), joka sisältää teatterilipun ja kahvitarjoilun väliajalla. 

Kahvitarjoilu on laktoositon, ilmoita muut erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä.  

30 ensimmäistä ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Sitovat ilmoittautumiset pe 22.9.2017 mennessä 

sähköpostitse koulutus.trefysioterapeutit@gmail.com. Sähköpostitse saat myös maksuohjeen.  

Tervetuloa!  Terveisin Hallitus 

mailto:koulutus.trefysioterapeutit@gmail.com


 

 

12 

 

 



 

 

13 

 

FACEBOOK   Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry     INSTAGRAM @tampereen_fysioterapeutit             

http://trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/ 

Puheenjohtaja  

Mari Leskinen 

puh: 040 531 2267 

email: leskmari@gmail.com  

  

                      Rahastonhoitaja,    varapuheenjohtaja  ja       

                     Tuula Paavola  

                     email: tuulapa@gmail.com 

yrittäjäyhdyshenkilö 

 

Sihteeri 

Minna-Maarit Toivonen 

minnamaarit.toivonen@gmail.com 

Tiedotusvastaava 

Maria Penttilä 

email: trefysioterapeutit@gmail.com 

Opiskelijavastaava 

Hannele Anttila 

email: hannele.anttila@pp.nic.fi 

 

Jäsensihteeri 

Saija Karinkanta 

email: info.trefysioterapeutit@gmail.com 

Koulutusvastaava 

Anne Lahti 

email: anne.lahti@saulahti.fi 

Virkistysvastaava 

Anne Ketola 

email: anne.ketola09@gmail.com 

mailto:leskmari@gmail.com
mailto:hannele.anttila@pp.nic.fi
mailto:info.trefysioterapeutit@gmail.com
mailto:anne.lahti@saulahti.fi
mailto:anne.lahti@saulahti.fi
mailto:anne.ketola@gmail.com

