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Asiakaspalvelu – katoava ”luonnonvara” ? Puheenjohtajan palsta 

Kesän aikana olen joutunut käyttämään usean yrityksen asiakaspalvelua ja joutunut useamman 

kerran toteamaan, että asioista kerrotaan vain juuri sen verran kuin ymmärtää kysyä. 

Asiakaspalvelijat, joilta olen saanut huonoa palvelua, ovat toimineet isoissa yrityksessä. Luottavatko 

he siihen, että he piiloutuvat isompaan työntekijäjoukkoon eivätkä saa näin palautetta 

toiminnastaan? Onko kyseessä tarkoituksenmukainen vai tahaton juoksuttaminen? On kyseessä 

kumpi vain niin mietin, kuinka minun asiakkaani suhtautuisivat, jos toimisin samalla tavalla 

fysioterapeuttina. Asiakas valittaisi oikean lonkan kipua ja ensimmäisellä tapaamisella katsoisin vain 

lonkan aluetta, en ollenkaan katsoisi alaraajan ja hartioiden asentoa. Tulisikohan asiakas uudelleen 

luokseni, kun olisin juoksuttanut häntä luonani useamman kerran?  

Keväällä järjestimme toukokuussa Suomen Fysioterapeutit ry:n 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 

koulutuksen pääkirjasto Metsossa. Ilokseni sain todeta, että paikalle oli tullut runsaasti kuulijoita. 

Kiitos kuuluu vielä kerran kollegoillemme Helena Niemiselle, Jenny Turuselle, Annika Taulaniemelle 

ja Mikko Patovirralle mielenkiintoisista tietoiskuista. Teitä olisi kuunnellut pidempääkin! 

Syysterveisin, 

Mari Leskinen  

Mari Leskinen pj 

Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry 

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 2015 apurahan saanut voi 

hakea uudelleen vuonna 2018). Käyttötarkoitus on fysioterapian tai oman ammattitaidon 

kehittäminen. Apurahoja myönnettäessä hallitus kiinnittää erityisesti huomiota 

käyttötarkoituksen hyödynnettävyyteen ammatissa. Hakemukset käsitellään nimettöminä. 

Apurahat ovat haettavissa kerran vuodessa. Seuraavat apurahat ovat haettavissa syksyllä 

2018. Hakemuksen on oltava perillä 31.10.2018 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/
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Jäsenasioita 

Pidäthän jäsentietosi ajan tasalla 

Linkin eAsiointiin löydät liiton verkkosivuilta (www.suomenfysioterapeutit.fi). Kirjautumisen 

tapahtuu jäsennumerollasi. Huolehdithan myös, että jäsenmaksusi ovat ajan tasalla ja siten kaikki 

edut katkeamattomasti käytössäsi. 

Joko seuraat Suomen Fysioterapeutteja Facebookissa tai Twitterissä?  

Suomen Fysioterapeuttien some-kanavien kautta saat tietoa aina kun jotain fysioterapeutteja 

koskettavaa tapahtuu. Facebookissa liitto löytyy Suomen Fysioterapeutit ja Twitterista 

@fysioterapeutit –nimellä. Ei muuta kuin tykkäämään, jakamaan ja twiittaamaan! 

#omaliittoparasliitto #neuvotellen 

Yhdistys huolehtii henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä  

Uutta henkilötietojen käsittelyä säätelevää lakia (GDPR) on alettu soveltaa kaikissa EU-maissa 25.5.2018. 

Yhdistyksessämme tämä tarkoittaa sitä, että olemme hallituksessa käyneet läpi henkilötietojen 

käsittelyprosessimme ja tehneet sen pohjalta jäsenrekisterin tietosuojaselosteen. Tietosuojaselosteessa on 

kuvattu muun muassa rekisterin pitämisen perusteet ja käyttötarkoitus, sen sisältämät tietotyypit sekä 

tietojen luovutuksen ja rekisterin suojauksen periaatteet. Jäsenellä on oikeus tarkistaa itseään koskevat 

rekisteritiedot sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tai poistamaan virheelliset, tarpeettomat, 

puutteelliset ja vanhentuneet henkilötiedot.  

Tietosuojaselosteen löydät yhdistyksen verkkosivuilta: https://trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/ 

Mikäli jokin asia henkilötietojen käsittelyyn liittyen mietityttää, ole rohkeasti yhteydessä yhdistyksen 

jäsensihteeriin: info.trefysioterapeutit@gmail.com      t. Jäsensihteeri Saija  

 

 

 

 

 

http://www.suomenfysioterapeutit.fi/
https://trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/
mailto:info.trefysioterapeutit@gmail.com
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Yrittäjäilta 7.5.2018 

Parikymmentä tiedonhaluista ja innokasta fysioterapiayrittäjää/ammatinharjoittajaa oli paikalla, 

kun Suomen Fysioterapeutit ry:n kehittämisasiantuntija, fysioterapeutti Jarmo Mäkelä oli 

vieraanamme Tampereella.  Tilaisuuden tarkoituksena oli yhdessä pohtia fysioterapian 

tämänhetkisiä ajankohtaisia asioita yrittäjien näkökulmasta.  Ja niitähän riitti!  Aluksi Jarmo Mäkelä 

kertoi omasta roolistaan Suomen Fysioterapeutit ry:ssä (meidän liitossamme) ja siitä, kuinka paljon 

hän oli ollut mukana neuvotteluissa julkisen sektorin kanssa liittyen SOTE-asioihin ja kilpailutuksiin 

yleensä.  Neuvotteluja oli ollut runsaasti eri viranomaisten kanssa ja ainakin minulle jäi sellainen 

olo, että kyllä liitto meidän yrittäjien etua oikeasti yrittää ajaa. 

SOTE puhututti.  Uhkana on, että pienet yritykset jäävät isojen jalkoihin.  Jarmo Mäkelä kehotti 

yrittäjiä tehostamaan markkinointia ja tiedotusta fysioterapiasta, ottamaan yhteyttä 

kunta/maakuntapäättäjiin suoraan ja kertomaan mitkä ovat oman osaamaisen vahvuudet!  Tärkeää 

on myös mainonta ja päivittää esim. omat internetsivut kuvaamaan omaa erikoisosaamista. 

KANTA-palvelut herättivät kysymyksiä. Kaikkien niiden yrittäjien/ammatinharjoittajien, joilla on 

sähköinen asiakasrekisteri, tulee liittyä pikimmiten KANTA- rekisteriin.  Muiden aikataulusta ei vielä 

ole tarkkaa tietoa, mutta tulevaisuudessa kilpailutuksissa saattaa olla ehto, että on rekisterissä. 

TIETOSUOJA oli ajankohtainen keskustelunaihe. Kaikkia Suomessa toimivia yrittäjia koskee 

toukokuussa voimaantullut EU- direktiivi tietosuojasta.  Kaikkien, siis myös fysioterapiayrittäjien, on 

tehtävä rekisteriseloste, jossa ilmenee, kuinka asiakkaiden henkilötietoja säilytetään ja käytetään.  

Se on pystyttävä pyydettäessä esittämään.  Lisätietoa tästä on tietosuojavaltuutetun sivuilla. 

KILPAILUTUKSET nousivat esille. Jatkossakin kaikki julkisen puolen hankinnat kilpailutetaan. 

Kilpailutuksissa vaaditaan yrittäjiltä asioita, joita ei välttämättä ole ennen vaadittu. Esimerkkinä 

tästä esim. Kelan vaativan kuntoutuksen kilpailutuksessa on vakuutus, jollaista ei ole edes 

olemassa. Fysioterapiakerran hintaa laskettaessa Jarmo Mäkelä kehotti yrittäjiä olemaan nykyistä 

tarkempia. Täytyy laskea oikeasti kaikki kulut ja omalle työlle hinta, ja välttää ”mutu-tuntumalla” 

hinnoittelua. Toki uhkana on se, etteivät pienet palveluntarjoajat pysty tuottamaan 

fysioterapiapalveluja yhtä halvalla, kuin suuret yritykset.  Jäimme kaikki kovin toivomaan sitä, että 

laatu olisi edelleenkin määräävä tekijä eikä hinta!  

KIITOS kaikille iltaan osallistuneille! 

HUOM! TIEDOTUS yrittäjien/ammatinharjoittajien tilaisuuksista tapahtuu sähköisesti (lehti 2x vuosi, 

facebook- ryhmä/Tampereen Seudun fysioterapeutit) ja puskaradion kautta.   

    Yrittäjäterveisin Tuula, yrittäjäyhdyshenkilö.  
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Yhdistys koulutti  

Suomen Fysioterapeutit ry 75v juhlavuoden kunniaksi järjestetty koulutusilta Tampereella 

8.5.2018 veti Metso-kirjastotalon luentosaliin 

opiskelijoita, fysioterapeutteja ja muita aiheesta 

kiinnostuneita ihmisiä.  

Ohjelmassa oli neljä luentoa alaselkäkiputeemalla eri 

näkökulmista hyvin kivun monimuotoisuutta kuvastaen. 

Työfysioterapeutti Helena Niemisen luento otsikolla 

”Selkävaivat ja työ”, antoi havainnollistavan kuvan 

työolosuhteiden vaikutuksesta selän kuormitukseen ja 

työfysioterapian keinoista vaikuttaa näihin.   

 

Fysioterapeutti Jenny 

Turusen 

opinnäytetyön 

esittely "Fysioterapiaa metsässä: Luonto terapeuttisen 

harjoittelun ympäristönä" toi arvokkaan viestin terapeutti-

potilassuhteen valta-asemasta ja terapiaympäristön 

merkityksestä kuntoutumisessa.  

 

Terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti, pilates ohjaaja ja 

joogaopettaja Annika Taulaniemi kertoi tutkimuksestaan 

otsikolla ”Pilatesta selkävaivoihin” jossa pilates harjoitukset 

sovellettuna selkäkipupotilaille olivat keskiössä tarkkailtaessa 

vaikutuksia selkäkipuun, selän 

hallintaan ja 

pelkokäyttäytymiseen.  
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Illan päätti psykofyysinen fysioterapeutti Mikko Patovirta teemalla ”Keinoja selkäkipujen ja 

väsymyksen parempaan hallintaan”. Mikko antoi kaikille pureskeltavaa mm. elimistön kemian 

hämmentämisestä ”työelämän dopingin” keinoin ja sen vaikutuksesta uneen ja koettuun kipuun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaiken kaikkiaan tilaisuus oli onnistunut ja reilu 

kolmekymmentä osallistujaa sai tutustua luentojen välillä myös 

Suomen Fysioterapeutit ry:n ja oman paikallisyhdistyksemme 

esitteisiin sekä uuteen innovaatioon juoksuliiviin. Yleisössä oli 

myös yhdistyksemme kunniajäsen Liisa Mehtälä, järjestyksessä 

339. valmistunut fysioterapeutti! (Kuvassa pj Mari Leskisen 

kanssa.) 

 

 Kirjoittajana Anne, koulutusvastaava  
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Hallituksen uusi jäsen Maarit Piirtola esittäytyy 

Valmistuin lääkintävoimistelijaksi Keski-Suomen Terveydenhuolto-oppilaitoksesta vuonna 1990. 

Niin, olen valmistunut 

lääkintävoimistelijaksi en 

fysioterapeutiksi. Joskin kuuluin 

sellaiseen nykyisten 

ammattikorkeakouluopintojen 

esivaiheeseen missä koulutuksen 

pituus oli jo muutettu 3,5 

vuotiseksi, kirjallisia töitä oli 

enemmän kuin käden taitoja ja 

missä ”elämän laatua ja kaarta” 

opiskeltiin vähintään kolmella eri 

kurssilla. Valmistumisen jälkeen 

tein kliinistä työtä aikuisten 

avokuntoutuksen parissa kunnes 

vuonna 1998 pääsin 

opiskelemaan terveystieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistoon. Akateeminen maailma vei minut 

sen jälkeen mennessään. Väittelin Turun yliopistosta pääaineenani yleislääketiede ja väitöksen 

aiheena iäkkäiden luunmurtumat. Nykyisin toimin tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa Suomen 

Molekyylilääketieteen Instituutissa. Ryhmämme tutkii professori Jaakko Kaprion johdolla useiden 

eri elintapojen, myös liikunnan, yhteyttä terveyteen. Perinteisen epidemiologisen tutkimusotteen 

lisäksi kaksosaineistomme mahdollistavat myös genetiikan ja lapsuuden ajan perheeseen liittyvien 

tekijöiden tutkimisen. Meillä on muuttujina mukana myös erilaisia geneettisiä komponentteja, 

joten kyllä tässä ajoittain joutuu kertaamaan solubiologiaa ja opettelemaan paljon uutta.  

Tutkimustyöni lisäksi olen osallistunut Lonkkamurtumapotilaan Käypä hoitohankkeisiin ja Iäkkäiden 

kaatumisten ja kaatumisvammojen fysioterapiasuosituksen laatimiseen. Olen myös toiminut 

asiantuntijatehtävissä useissa potilasyhdistyksissä ja useiden eri ammatillisten yhdistysten 

luottamustoimissa. Koulutan ja opetan terveydenhuollon opiskelijoita ja ammattilaisia, myös 

lääkäreitä. Koulutustyöni on säännöllisen epäsäännöllistä, sillä päätyöni on tutkimista ja 

raportointia. Silloin tällöin olen keikkaillut myös kliinisen fysioterapiatyön parissa ja vetänyt joitain 

terveysliikuntaryhmiä. ”Terveysterrorismia” harjoitan läheisteni ja työyhteisöni keskuudessa 

säännöllisesti. Perheeni asuu Tampereella, joten pendelöin Tampereen ja Helsingin väliä. Runsaan 

istumisen on todettu olevan terveydelle vaarallista. Minulle istumista kertyy päivittäin niin paljon 

että siitä pitäisi mielestäni jo maksaa vaarallisen työn lisää ja myöntää kuntoutusta. Ehkäpä 

mieleinen työ kompensoi hiljalleen kertyviä terveyshaittoja. Toivoa sopii. Vannon hyötyliikunnan 
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nimeen ja siihen että jokainen aktiivinen askel on tärkeä. Uteliaisuuteni uusia asioita kohtaa ei 

näytä sammuvan vaikka ikää on kertynyt jo 50+. Palasin juuri seminaarista minkä aiheena oli 

”Genes behind Diabetes”.  

Perheeseeni kuuluu aviomies ja jo omilleen muuttaneet nuoret. Rakasta luonnossa liikkumista, 

sienestämistä, suunnistamista, marjastusta, pikkuruisen kotipuutarhani hoivaamista, sekalaista 

jumppailua innostavien ohjaajien aktivoimana, hyvää ruokaa, brittisarjoja, dekkareita, teatteria, 

saunomista ja uintiretkiä. Yhdistystoiminta on ollut intohimoni, mutta tällä hetkellä käytettävissä 

oleva aikani siihen on rajallista. Tampereen Seudun Fysioterapiayhdistyksen hallituksessa toimin 

varahenkilönä ja taustatukena. Kiitos aktiivisille kollegoille jotka ovat jo vuosien ajan jaksaneet 

organisoida yhdistyksen toimintaa, järjestää koulutuksia ja edistää fysioterapeuttien asemaa ja 

osaamista. Kerran fysioterapeutti, aina fysioterapeutti. Ammattiosaamistamme arvostetaan myös 

lääketieteen puolella korkealle, joten pidetään kiinni siitä että fysioterapeuttien arvostukselle löytyy 

perusteita jatkossakin ja että tuosta osaamisesta maksetaan sille kuuluva hinta.   

Terveisin, Maarit  
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Tervetuloa jäsenistön teatteri-iltaan! 
 
 

Tampereen Työväen Teatterin suuri näyttämö, musikaali BILLY ELLIOT 
 

Torstaina 01.11.2018 klo 19:00. 

Ilmoittautumiset: Tuula Kuvaja, tuula.kuvaja@tampere.fi viimeistään torstaina 27.9.2018. 

Ilmoitathan samalla mahdolliset ruoka-ainerajoitteet väliajan kahvitarjoilua varten. Huom, 30 

ensimmäiseksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan, joten varaa ja maksa lippusi pian.  

Maksu 44 euroa (sisältää lipun ja kahvi- /teetarjoilun) suoritetaan niin ikään viimeistään 

27.9.2018 yhdistyksen tilille (FI64 4510 7520 0516 81). Viestikohtaan kirjoitetaan ”teatteri”. 

Elämyspaketin todellinen hinta on 74 euroa, mutta yhdistys tukee teatteriesitystä 30 

eurolla/osallistuja. Maksun suorittaminen vahvistaa osallistumisesi. Muistathan suorittaa 

maksun ilmoittautumisesi yhteydessä. Näin varmistat lippusi. Liput jaetaan näytöspäivänä 

teatterin pääaulassa klo 18.30 lähtien. 

Tietoa esityksestä: 

”Ihastuttava Billy Elliot valloittaa syksyllä Tampereella, tehtaiden kaupungissa. Koskettava 

ja rakastettu musikaali kertoo kaivoskaupungin pojasta, jolla on unelma. 

Lee Hallin kirjoittamaan tarinaan perustuva, palkittu musikaali on valloittanut maailmalla jo 

12 vuotta. Tarinaa siivittää Elton Johnin musiikki. Kuusi poikaa ovat treenanneet Billyn 

nimiroolia ja toista keskeistä poikaroolia Michaelia varten jo vuoden 2017 alusta asti. 

Syksyllä 2018 nämä kuusi poikaa, 22 tanssivaa tyttöä, kaivosmiehet ja koko kaupunki – 

yhteensä hurjat 55 henkilöä – valtaavat energiallaan, taidoillaan ja sydämellään yhden 

Suomen suurimmista musikaalinäyttämöistä. 

Billy Elliot on yksi 2000-luvun menestyneimmistä ja hienoimmista brittiläisistä musikaaleista. 

Tarina nuoresta Billysta, jonka veri sykkii tanssille, koskettaa ihmisiä monellakin eri tasolla. 

Se kertoo meille unelmista, toivosta, mahdollisuuksista - sekä peloista, ennakkoluuloista ja 

asenteista”, sanoo ohjaaja Samuel Harjanne. Hän on ansioitunut ohjaajana paitsi 

Suomessa myös kansainvälisillä näyttämöillä.” 

 http://www.ttt-teatteri.fi/ohjelmisto/billy-elliot 

Tervetuloa mukaan! 

 

 

mailto:tuula.kuvaja@tampere.fi


 

 

 

11 

 

 

Kuluvan kauden toiminnan suunnittelua (syksy 2018) 

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 koulutus.trefysioterapeutit@gmail.com   

- Koulutukset halutaan pitää mahdollisuuksien mukaan avoimena myös opiskelijoille. 

- Muista Suomen Fysioterapeutit ry:n Fysioterapia & Kuntoutus 2018 –tapahtuma! Luvassa keynote-

puheita ja monipuolista messuohjelmaa. Katso lisää https://fysioterapiamessut.fi/ 

Tiedottaminen 

- Seuraava jäsenlehti ilmestyy keväällä 2019 tammi-maaliskuussa  

- 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 

- 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 

- Tervetuloa teatteri-iltaan! Lisätiedot sivulta 10.  

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


 

 

 

12 

 

 



 

 

 

13 

 

 



 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMENA PÄIVÄSSÄ PITÄÄ FYSIOTERAPEUTIN PIRTEÄNÄ  YHDISTYKSEN HALLITUS 

TOIVOTTAA TERVETTÄ SYKSYÄ!  
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FACEBOOK   Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry     INSTAGRAM @tampereen_fysioterapeutit             

http://trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/ 

Puheenjohtaja  

Mari Leskinen 

puh: 040 531 2267 

leskmari@gmail.com  

  

                     Rahastonhoitaja, vara pj, yrittäjävastaava  

                     Tuula Paavola  

                      tuulapa@gmail.com                                                                            

             Varsinainen jäsen  

             Tuula Kuvaja  

             tuula.kuvaja@tampere.fi  

Sihteeri 

Minna-Maarit Toivonen 

minnamaarit.toivonen@gmail.com 

Tiedotusvastaava 

Maria Penttilä 

trefysioterapeutit@gmail.com 

Opiskelijavastaava 

Hannele Anttila 

hannele.anttila@pp.nic.fi 

 

Jäsensihteeri 

Saija Karinkanta 

info.trefysioterapeutit@gmail.com 

Koulutusvastaava 

Anne Lahti 

koulutus.trefysioterapeutit@gmail.com 

Varajäsen 

Maarit Piirtola   

maarit.piirtola@helsinki.fi 
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