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Fysioterapian arvostus  

Olen hämmentyneenä seurannut niin KELA:n toimintaa vaativan lääkinnällisen kuntouksen asioissa 

kuin keskustelua suoravastaanotossa toimivien fysioterapeuttien palkkauksesta. Vaativassa 

lääkinnällisessä kuntoutuksessa fysioterapeutin työn ei tarvitse olla enää laadukasta, eikä siitä 

tarvitse enää paljoa maksaakaan. Suoravastaanotossa toimivilla on laajentunut toimenkuva ja 

lisääntynyt vastuu, mutta silti suoravastaanottoa pitäisi tehdä samalla peruspalkalla. 

KELA:n toimintaa valvoo 12 eduskunnan valitsemaa valtuutettua. Valtuutetut valitsevat KELA:n 

hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Valtuutetut valitaan poliittisin perustein eduskunnan 

kansanedustajista. Ensi keväänä on taas edessä eduskuntavaalit. Ketä sinä äänestät päättämään 

kuinka työtämme arvostetaan?  

”Suomen Fysioterapeutit ry on teettänyt selvityksen suoravastaanottotoiminnan nykytilasta 

Suomessa. Sen mukaan fysioterapeuttien saama korvaus vaihtelee hyvin paljon, ja monin paikoin 

palkankorotus ei ole työn vaativuuden mukainen. Osassa kuntia ei asiasta ole käyty 

palkkaneuvotteluja ollenkaan, eikä palkkausta ole korotettu lainkaan (Suomen Fysioterapeuttien 

uutiskirje 19.12.2018). Suoravastaanotosta on saatu hyviä tuloksia. Asiakkaat ovat päässeet mm. 

nopeammin kuntoutukseen ja sairaslomat ovat lyhentyneet. Minulle tulee mieleeni kuva, ettei 

asiantuntijuuttamme suoravastaanotossa arvosteta?  

Vuosi 2018 päättyi siis aikamoisessa myllerryksessä. Pysähtykäämme ja ottakaamme tämä uusi 

vuosi 2019 vastaan rohkeasti itseämme arvostaen!  

 

Terveisin,  

Mari Leskinen  

Mari Leskinen pj 

Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry 

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 2016 apurahan saanut voi 

hakea uudelleen vuonna 2019). 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 

2019. Hakemuksen on oltava perillä 31.10.2019 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 

Vuoden 2019 jäsenmaksu Suomen Fysioterapeuteille on palkansaajilla edellisen vuoden tapaan 1.1 

% kuukaudessa kaikesta veronalaisesta tulosta. Mikäli olet tilapäisesti pois työelämästä (ei 

palkkatuloja, vain Kelan päiväraha) jäsenmaksu on näiltä ajanjaksoilta 6 €/kk. Mikäli saat 

ansiosidonnaista päivärahaa, jäsenmaksu on 1.1 % etuudesta. Maksu suoritetaan kuukausittain joko 

työnantajaperintänä tai itse maksettuna. Jotta etusi, mm. työttömyysturva, säilyvät 

katkeamattomina, huolehdi maksut ajallaan.  Yrittäjät maksavat tänä vuonna 152 € ja opiskelijat ja 

eläkeläiset (1.1.2010 jälk. eläköityneet) 45 € suuruisen vuosijäsenmaksun. Ns. rinnakkaisjäsenien (ei 

taloudellista edunvalvontaa Suomen Fysioterapeuttien kautta) maksu on 97 €. 

Tampereen Seudun Fysioterapeuttien vuosijäsenmaksu säilyy ennallaan ja on 14 €.  Laskutus 

tapahtuu liiton toimesta kaikille meidän jäsenille alkuvuoden aikana. Yhdistyksen jäsenmaksusta 

ovat vapautettuja opiskelijat, eläkeläiset, vanhempainvapailla olevat, ase- tai siviilipalveluksessa 

olevat ja työttömät.   

Maksetut jäsenmaksut voit tarkistaa eAsioinnista. Sitä kautta voit myös ilmoittaa muutoksista mm. 

työsuhteessa ja osoitetiedoissa. Uutena asiana näet eAsioinnissa kaikki jäsenyytesi. Jos siis kuulut 

useampaan liiton paikallis- tai erikoisalayhdistykseen, selviät yhdellä tietojen päivityksellä. 

Huomioithan, että edustajiston päätöksen mukaisesti maksamattomia jäsenmaksuja karhutaan nyt 

nopeammin ja karhulaskun laiminlyömisestä seuraa erottaminen. 

Liiton jäsenet saavat runsaasti erilaisia palveluja ja etuja. Käy tutustumassa ja hyödynnä! 

www.suomenfysioterapeutit.fi/jasenet/palvelut-ja-edut/ 

Jos jäsenyysasiat mietityttävät ole rohkeasti yhteydessä joko liittoon: 

toimisto@suomenfysioterapeutit.fi tai yhdistyksen jäsensihteeriin: 

info.trefysioterapeutit@gmail.com 

Terveisin, jäsensihteeri Saija 

Pidäthän jäsentietosi ajan tasalla. Linkin eAsiointiin löydät liiton verkkosivuilta 

(www.suomenfysioterapeutit.fi). Kirjaudu jäsennumerollasi. Joko seuraat Suomen 

Fysioterapeutteja Facebookissa tai Twitterissä? Facebookissa liitto löytyy Suomen Fysioterapeutit 

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

twiittaamaan!Yhdistys huolehtii henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä. Tietosuojaselosteen 

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

http://www.suomenfysioterapeutit.fi/
https://trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/
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Yhdistys ja valmistuvat fysioterapeutit 

 

Tampereen ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksesta valmistui joulukuun lopussa jälleen 

uusia alamme ammattilaisia. Perinteisesti monen vuoden ajan Tampereen seudun fysioterapeutit 

on järjestänyt valmistuville illanvieton sekä lahjoittanut Suomen fysioterapeutteihin varsinaisiksi 

jäseniksi liittyneille jäsenmerkit. Illanvietto järjestettiin tällä kertaa Tampereen seudun OAJ:n 

tiloissa. Pienen purtavan ja juomien äärellä käytiin aktiivista keskustelua työelämään liittyvistä 

kysymyksistä sekä ammattiyhdistyksen roolista fysioterapeuttien ja fysioterapian aseman 

edistämisessä.  

 

    

     

 Tunnelma oli ylimmillään kun illanvietossa kilpailtiin luovuudessa ja ketteryydessä. 
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Fysioterapeuttien valmistumisjuhla pidettiin fysioterapeuttikoulutuksen omissa tiloissa, missä 

uudet fysioterapeutit saivat todistuksensa ja ruusun. Tässä yhteydessä Fysioterapeutti Emilia 

Saariselle luovutettiin Tampereen seudun fysioterapeuttien lahjoittama stipendi hyvästä 

menestyksestä ohjatussa harjoittelussa.  

 

        

Hannele Anttila ja yhdistyksen stipendin  Liiton merkkien jako  

saanut Ft Emilia Saarinen     

     

      

 Vuoden ohjaava fysioterapeutti  

Lea Hongisto    Kanta-Hämeen keskussairaalasta.           

  

Teksti ja kuvat: Hannele 

Anttila, opiskelijavastaava 

Uusia Liittoon liittyneitä 

fysioterapeutteja. 

Oikealla 
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Taas tavattiin teatterissa 

 

Yhdistys varasi keväällä 2018 Tampereen Työväen Teatterista 30 lippua Billy Elliot musikaaliin, 

kaikki liput menivät kaupaksi. Yhdistys sponsoroi jäsentensä osallistumista 30 eurolla/lippu. 

Musikaali sai ensi-iltansa Tampereella syksyllä 2018, Helsingissä 2015. Ensimmäisen kerran 

musikaali esitettiin West Endissä vuonna 2005. Musikaali perustuu vuonna 2000 ilmestyneeseen 

samannimiseen elokuvaan, jonka käsikirjoitti Lee Hall. Hän on kirjoittanut myös musikaalin 

käsikirjoituksen ja laulujen sanat, musiikin on säveltänyt Elton John. 

Billy Elliot on yksi 2000-luvun menestyneimmistä brittiläisistä musikaaleista. Tarina nuoresta 

kaivoskaupungin Billysta, jonka veri sykkii tanssille, koskettaa ihmisiä monellakin eri tasolla. Se 

kertoo meille unelmista, toivosta, mahdollisuuksista - sekä peloista, ennakkoluuloista ja asenteista. 

Kaivostyöläisyyden yhteiskunnalliset ilmiöt olivat läsnä esityksessä. Päähenkilö Billy pystyi kuitenkin 

pitämään kiinni omista tavoitteistaan perheensä ja koko kaupungin ennakkoluuloista 

huolimatta. Sympatiat olivat väkisinkin hänen puolellaan.  

Esitys oli koskettava ja mukaansa tempaava tansseineen, musiikkeineen, lauluineen ja lavasteineen. 

Nuoret esiintyjät tanssivat, näyttelivät ja lauloivat kuin ammattilaiset.  

Tuula Kuvaja  

Kuva: Tampereen Työnväen Teatterin markkinointimateriaali.  
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Ajankohtaista fysioterapiassa 

Syöpäpotilaan hieronnan peruskurssi 
Kuvat ja teksti Martti Rajala 
 
Osallistuin ensimmäiselle Suomessa järjestetylle syöpäpotilaiden hierontakurssille vuoden 2018 
kesäkuussa täällä Tampereella. Kiinnostuin alkujaan aiheesta, koska minulle oli opetettu, että syöpä 
on hieronnan vasta-aihe ja hierontaa saa suorittaa ainoastaan lääkärin luvalla. Kiinnitin huomiota 
siihen, kuinka hieronta voi samaan aikaan olla vasta-aihe, mutta kuitenkin toteutettavissa, jos 
lääkärin lupa on olemassa. Pohdin, että mitkä ovat ne kriteerit mitkä hieronnan mahdollistavat tai 
estävät? Aloin perehtymään enemmän syöpään ja huomasin, että tietyissä maissa harjoitetaan 
syöpäpotilaan hierontaa. 
 
Kontaktien luominen 
 
Otin yhteyttä yhdistykseen (S4OM), joka kouluttaa syöpäpotilaiden hierontaan erikoistuneita 
terapeutteja ja noin vuoden päästä olin saanut sovittua kaksi yhdysvaltalaista kollegaa tulemaan 
Suomeen kouluttamaan. Ennen kurssia he suosittelivat lukemaan aiheesta kirjan Medicine Hands, 
jonka on kirjoittanut Gayle MacDonald. Kirja avasi tätä maailmaa huomattavasti, ja se perustui sen 
hetkiseen tutkittuun tietoon ja käytännön kokemukseen. Kirjassa kerrotaan myös sairauteen 
kuolevien hieronnasta, joka aiheena oli itselle silmiä avaava.  
 
Miksi kurssi järjestettiin 
 
Oma haluni järjestää kurssi pohjautui siihen, että syöpäsairaudet ovat lisääntymässä oleva ongelma 
ja mielestäni tarvitsemme uusia työkaluja potilaiden elämänlaatua parantamaan. Tällä hetkellä 
fysioterapiaopetuksessa ja hierojakouluissa opetetaan, että syöpäpotilaita ei saa hieroa, koska 
hieronta voi edesauttaa etäpesäkkeiden syntymistä. Tämä ei nykytietämyksen mukaan pidä 
paikkaansa vaan syöpäsairaudet syntyvät ja leviävät geneettisten muutosten aiheuttamana. 
Muistan, että eräässä koulussa minulle opetettiin, että hieronta voi verenkierron vilkastumisen 
myötä edesauttaa syöpäsolujen liikkumista kehossa ja täten altistaa syövän leviämiselle. Kysyin 
asiaa viime vuonna Johns Hopkins yliopiston syöpätutkijoilta ja heidän mukaansa verisuonisto on 
syöpäsolulle vihamielinen ympäristö. Mitä nopeampi verenvirtaus on, niin sitä todennäköisemmin 
syöpäsolu kuolee.  
 
Millainen kurssi oli 
 
Kurssi oli kolmipäiväinen. 
Kouluttajinamme toimivat 
Cheryl Smith (kuvassa 
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vasemmalla) ja Annette Lovett (kuvassa oikealla).  
Kouluttajat ovat molemmat erikoistuneet hieromaan pelkästään syöpäpotilaita ja he onnistuivat 
luomaan erittäin hyvän oppimisen ilmapiirin. Kävimme kolmen päivän aikana läpi paljon teoriaa ja 
käytäntöä. Perehdyimme erilaisiin syöpätyyppeihin, syöville altistaviin tekijöihin, leikkaus-, lääke-, ja 
sädehoitoihin, syöpäpotilaan hierontaan, vasta-aiheisiin ja varotoimiin, sekä tutkittuun tietoon 
perustuviin hieronnan vaikutuksiin. Viimeisenä päivänä meillä oli eräänlainen loppukoe, jossa 
hieroimme paikalle kutsuttuja syöpäpotilaita ja toimintaamme arvioitiin. 
 
Saatu oppi 
 
Opin kurssilta paljon. Erittäin 
hyödyllinen oli tieto, että jos 
henkilöltä on poistettu 
imusolmuke, niin hän on 
suuremmassa riskissä saada 
lymfedeeman. 
Lymfedeemalla tarkoitetaan 
imusuoniston mekaanisen 
toiminnanvajauksen 
vaikutuksesta syntynyttä 
valkuaisainepitoista 
turvotusta, jonka täydelliseen 
poistamiseen ei ole keinoja.  
 
Vääränlainen hierontaotteiden käyttö voi ylikuormittaa imusuonistoa ja laukaista lymfedeeman. On 
siis olemassa lymfedeemariski, jos terapeutti ei osaa sopeuttaa tekniikoita ja voimakkuutta 
potilaalle sopivaksi, vaikka lääkärin lupa manuaaliselle terapialle olisikin. Olenkin nyt sitä mieltä, 
että syöpäpotilaan hieronta ilman kyseistä koulutusta pitää sisällään riskejä potilaan terveyden ja 
hyvinvoinnin kannalta. Oikein toteutetulla ja turvallisella hieronnalla voidaan kuitenkin saavuttaa 
paljon hyvää. Syöpäpotilaan hieronnalla pyritään edistämään muun muassa potilaan rentoutumista, 
vähentämään stressiä, lievittämään turvotusta ja lymfedeemaa, lievittämään pahoinvointia, sekä 
parantamaan unen- ja elämänlaatua.  
 
Hieronnalla ei siis pyritä parantamaan potilaan syöpää, vaan sen tarkoitus on lievittää sairaudesta ja 
sen hoidoista johtuvia oireita. Hierontakäsittely tapahtuu ihannetapauksessa moniammatillisesti 
yhteistyössä hoitavan syöpälääkärin ja muun hoitohenkilökunnan kanssa. Monissa maissa hierontaa 
toteutetaankin sairaaloissa. Hieronta on klassista hierontaa kevyempää ja ennen käsittelyä on 
tärkeää tehdä normaalia tarkempi esitietojen keruu, joka sisältää tietoja muun muassa eri 
syöpähoidoista, imusolmukkeiden poistoista, verihiutaleiden määrästä, ja neutrofiili nimisten 
valkosolujen määrästä. Nämä kaikki vaikuttavat hieronnan toteutukseen. 
 
 
 

Oikeanlaisen hierontaotteen harjoittelua  
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Pohdinta 
 
Olen iloinen, että sain kurssin järjestettyä. Koin kurssin itselleni erittäin hyödylliseksi ja uskon 
tällaisesta osaamisesta olevan paljon hyötyä tulevaisuudessa syöpäpotilaiden elämänlaadun 
edistämisessä. Seuraava vaihe onkin tietouden ja osaamisen edistäminen terveydenhuollon 
ammattilaisille, mutta tärkeää olisi myös lisätä tietoutta kansankin keskuuteen siitä mitä turvallinen 
syöpäpotilaan hieronta on. Tässä koulutukseen osallistunut ryhmämme onkin ollut kiitettävän 
aktiivinen. Koulutuksessa meitä oli paikalla 8 koulutettua hierojaa sekä yksi fysioterapeutti ja 
toivottavasti nämä opit leviävät tulevaisuudessa enempi osaksi myös fysioterapeuttien 
työkalupakkia. Seuraava syöpäpotilaan hieronnan peruskurssi pyritään järjestämään ensi vuoden 
kesällä ja jatkokursseistakin on ollut alustavaa keskustelua. Suosittelen kyseistä koulutusta kaikille, 
jotka työskentelevät syöpäpotilaiden parissa ja haluavat parantaa tämän potilasryhmän 
elämänlaatua. 

 

 

 

KIINNOSTUITKO SYÖPÄPOTILAAN 

HOIDOSTA JA KUNTOUTUKSESTA? KATSO 

YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄN SYÖPÄPOTILAAN 

FYSIOTERAPIA –KOULUTUKSEN TIEDOT SIVULTA 

18! 
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Faskian ilosanomaa 

Kirjoittanut Minna Rantala 

 

Oma kiinnostukseni faskiaan heräsi syksyllä 2014 kun kävin Oulussa lasten fysioterapeutit ry:n 

järjestämässä koulutuksessa,  jossa yhdistyi faskiamanipulaatio ja lastenneurologia. Tuolloin en 

ymmärtänyt faskiasta sitäkään vähää mitä luulen nyt ymmärtäväni. Tärkeintä kuitenkin oli, että 

lisätieto hienosta faskiarakennelmasta kehossamme herätti mielenkiintoni. Lisäksi koulutuksessa 

kokemani ja näkemäni käsittelyt  faskiamanipulaation keinoin tekivät minuun vaikutuksen, kun 

käsittelyn jälkeen harjoitteiden suorittaminen helpottui ja koordinaatio parani  

silminnähden. Tuolloin en tiennyt faskiamanipulaatiosta kuin pintaraapaisun teoriaa ja muutamia 

ns. “kikkoja” sekä pisteitä, joiden käsittelyn avulla sain asiakkaideni oloa ja liikkeiden suorittamista  

helpotettua. Näin jälkeenpäin on hyvä huokaista ja todeta, että kävipä säkä, kun osuin oikeaan 

käsittelyissäni. Tämä ylläpiti mielenkiintoani, vaikka ymmärrystä ei asian taustalla paljon ollutkaan.  

Ja  pääasia tietenkin on, että tästä on ollut hyötyä asiakkailleni lähestymistavan monipuolistettua 

toimintaani asiakastyössä. Selvitän nyt tässä hieman mutkat oikaisten omaa näkemystäni 

faskiamanipulaatioon Steccon menetelmään pohjautuen. Tarkemmin en lähde mitään erillisiä 

faskian pisteitä ja käsittelyjen perusteita tai teoriaa yrittämäänkään aukaista, mutta toivon, että 

jonkun muunkin mielenkiinto asiaan herää. 

Itse olen käynyt Steccon faskiamanipulaatio I- ja II - tasot ja uskon jo ymmärtäväni hieman jotakin 
tästä hienosta menetelmästä ja sen käytettävyydestä myös lastenneurologisten asiakkaiden kanssa. 
Näiden perusteiden ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen vaatii jatkuvaa kertausta ja 
syventymistä, jotta ymmärrys  faskiaan ja sen merkitykseen toimintakykymme osana syvenisi.  
Haaveenani on vielä myös  III- tason suorittaminen ja näin tietämyksen laajentaminen. Tämä on 
osoittautunut itselleni asiaksi, johon mielenkiinto lisääntyy sitä myöten mitä  enemmän alan 
ymmärtämään tästä asiasta ja samalla lisääntyy tuska siitä, miten vähän tiedän ja ymmärrän. 
 
Ymmärrykseni faskiasta ja sen toiminnasta sekä merkityksestä koko toimintakykyymme syvenee 
koko ajan, mutta tällä hetkellä käsitän faskian olevan kuin kolmiulotteinen kennomainen 
verkkorakennelma, joka pitää meitä kasassa ja vaikuttaa toimintakykyymme olemalla linkkinä 
monella eri tavalla ja monien eri elinjärjestelmien välillä. Faskialla on faskiamanipulaation 
näkökulmasta tärkeä rooli asennon ylläpitämiessä, lihasten aktivoitumisessa ja proprioseptiikassa. 
Ihminen psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena saa syvemmän ymmärryksen, kun miettii mikä/ 
mitkä järjestelmät meidän kehossamme lähettävät viestiä, mikä sen kulkuun vaikuttaa ja  miten 
toimimme tämän saamamme viestin perusteella. Tunteet ja sosiaaliset kanssakäymisemme 
vaikuttavat mieleemme ja hormonitoimintaamme, tämä taas vaikuttaa kehomme reaktioihin ja sitä 
kautta myös fyysiseen toimintaan erilaisten kemiallisten, sähköisten ja mekaanisten reaktioiden 
kautta. Se miten meidän kunkin keho ja mieli eri asioihin reagoivat on arvoituksellinen kokonaisuus.  
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Fysioterapeuttina meitä haastetaan melkoiseen salapoliisityöhön ja jopa argeologialta tuntuvaan 
selvittelyyn, kun yritämme selvittää asiakkaidemme toiminnallisiin ongelmiin ratkaisua. Aivoilla on 
merkittävä rooli toimintojemme ohjaamisessa, mutta yksin se ei riitä. Faskiarakenteella on Steccon 
ajattelutavan mukaan merkittävä rooli periferiasta tulevan ja lähtevän viestin välittämisessä. Tässä  
yksi syy miksi faskiamanipulaation keinoin voidaan vaikuttaa periferiasta käsin niin moneen asiaan 
ja hoitokohta voi olla etäällä siitä kohdasta missä oire on tai vaiva ilmenee. Mukautumiskyvyllään ja  
joustavuudellaan kehomme selviää mitä ihmeellisimmistä asioista, mutta samalla se kerää 
muistijälkiä toimintatavoista ja tapahtumista, joilla on vaikutusta siihen mitä ja miten meidän 
kehomme kulloinkin reagoi ja toimii. 
 
Oma toimintani pohjautuu tähän Steccon ajattelusta saamaani käsitykseen, että 
faskiamanipulaatiolla ei paranneta elimellisiä sairauksia tai rikkoutuneita rakenteita. 
Faskiamanipulaatiolla pystytään kuitenkin vaikuttamaan kehon toimintaan ja viestijärjestelmiin niin, 
että toiminta voi muuttua ja helpottua. Näin erilaisiin oireisiin voidaan saada apua ja mahdollistaa 
elimistön omien korjaavien toimintojen käynnistyminen. 
 
Faskian käsittelyyn on monenlaisia välineitä ja tapoja kuten myös sen  
harjoittamiseen jne. Oma lähestymistapani ja ymmärrykseni lähde on menetelmänä 
faskiamanipulaatio Steccon mukaan, joka on aivan muuta kun yksittäisten pisteiden hinkkaamista 
tai tietyn liikkeen tekemistä erilaisilla vastuksilla tai venytyksellä. Faskiamanipulaatiossa Steccon  
mukaan on kysymys ihmisen kokonaisvaltaisesta huomioimisesta yksilönä, johon vaikuttaa ihmisen 
menneisyys ja kokemukset sekä kehon käyttö. Faskiamanipulaatiossa menetelmänä tulee 
huomioida ihminen yksilönä, jolloin toiminnan perustana on tarkka haastattelu ja tutkiminen. 
Tämän pohjalta tehdään hypoteesi, jota testataan hoidon edetessä liike- ja  
palpaatiotestein. Hoitona on faskiapisteiden käsittely ja reaktioiden  tarkka seuraaminen, 
tavoitteena normaalin toiminnan palauttaminen, kivun helpottuminen tai liikkeen suorittamisen 
mahdollistaminen. Lopuksi arvioidaan hypoteesin kautta asetettua testiliikettä toteutetun  
käsittelyn jälkeen, jotta nähdään onko käsittelyllä ollut vaikutusta.  Se että faskiamanipulaatioon 
liittyy käsitys kivusta hoidon toteutuksessa on valitettavaa. Poikkeavien pisteiden käsittelyssä  
pitäisi pyrkiä mahdollisimman kivuttomaan toimintaan, selvittämällä voiko hoidettavaa aluetta 
lähestyä kivuttomampaa reittiä Steccon biomekaanisen mallin pohjalta rakentuvan 
faskiajärjestelmän eri osien kautta. Steccon biomekaaninen malli rakentuu erilaisista pisteistä ja  
ketjuista, joilla on keskenään erilaisia toiminnallisia suhteita. 
 
Faskiaan liitetään tällä hetkellä kaikenlaista ja sen avulla myydään vaikka saunavihta 
“faskialäpsyttimenä”. Eikä siinä mitään, kyllähän se myös sitä on. Faskiaa on meissä kaikkialla ja 
näin se vaikuttaa kaikkeen ja siis kaikenlainen toiminta voidaan nimetä tai liittää faskiaan, jos  
halutaan. Vaikka olen innostunut ja lähiympäristöni harmiksi asti yrittänyt ymmärtää tätä asiaa, 
vaatii tämä edelleen paneutumista. Lisäksi tällä hetkellä liikkuu niin paljon erilaista tietoa ja erilaista  
näkökulmaa faskiaan, että kannattaa pitää pää kylmänä vaikka innostuukin, pystyäkseen 
erottamaan mistä näkökulmasta kulloinkin asiaa lähestytään. Faskiamanipulaatio on vain yksi 
menetelmä mitä voi käyttää fysioterapian toteutuksen osana.  
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Tutkimusten mukaan taitaa olla niin, että itse käytetyllä menetelmällä on fysioterapian 
vaikuttavuuteen merkitystä vain hyvin pieni osa ja suurempaa osaa näyttelee terapian 
vaikuttavuudessa moni muu merkittävä asia, kuten esimerkiksi terapeutin ja asiakkaan välinen 
vuorovaikutussuhde. Tämä on ehkä yksi asia mikä usein unohtuu innostuessaan jostakin 
menetelmästä, jolla näyttäisi olevan hyvä hoitovaste. Itse käytän faskiamanipulaatiota osana  
toteuttamaani terapiaa ja täydentämään sekä tukemaan muita toteuttamiani  
terapian keinoja. 
 
Tässä nyt lyhyesti omaa näkökulmaani faskiamanipulaatioon ja faskiaan yleensäkin. Tietoa on 
runsaasti tarjolla ja myös koulutusta asiaan liittyen. Jos kiinnostuit tästä asiasta Steccon 
faskiamanipulaation näkökulmasta,  kannattaa tutustua sivustoon 
http://www.fasciamanipulaatio.fi   ja innostua lisää sekä ilmoittautua koulutuksiin. 
 
Suuri kiitos Tampereen seudun fysioterapeutit ry:lle saamastani  
apurahasta faskiamanipulaatiokoulutusteni kuluhin. 
 
Oikein mukavaa ja menestyksellistä vuotta 2019 kaikille! 
 
Minna Rantala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.fasciamanipulaatio.fi/
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Edustajiston kokous 23.-24.11.2018 Kirkkonummella 
 

Kaksipäiväinen edustajiston kokous pidettiin 23.-24. marraskuuta kirpakkaassa talvisäässä 

Kirkkonummen Långvikissa.  Edustajiston kokouksen puheenjohtajana toimi napakasti 

yhdistyksemme Saija Karinkanta ja hänet valittiin jatkamaan edustajiston puheenjohtajana 

seuraavan kolmivuotiskauden. Kokouksessa päätettiin mm. vuosien 2019-2021 toimintalinjaukset ja 

vuoden 2019 toimintasuunnitelma sekä talousarvio. 

 

Edustajisto valitsi liitolle puheenjohtajiston ja hallituksen jäsenet. Uuden hallituksen kokoonpano 

seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2019-2021: Puheenjohtajana jatkaa Tiina Mäkinen Maskusta. 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Anu Pollari Äänekoskelta. 

 

Hallituksessa jatkavat Tarja Svahn Seinäjoelta ja Juho Hienonen Naantalista. Uusia hallituksen 

jäseniä ovat Tanja Balk Helsingistä, Mauri Katajisto Maskusta ja Jessica Harju Kokkolasta. 

 

Liiton hallituksen varajäseninä jatkavat Sanna Hosio Muuramesta, Raija Keloneva Keminmaalta ja 

Robin Blomberg Sipoosta. Uusiksi varajäseniksi valittiin Laura Järvi Lapualta ja yhdistyksemme 

puheenjohtaja, Mari Leskinen Tampereelta. Tampereen Seudun Fysioterapeutit on siis hyvin 

edustettuna myös kansallisella tasolla!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myös viihtyä ehdittiin. Vasemmassa kuvassa yhdistyksemme Mari ja Saija, juhlistamassa virkoihin 

valituksi tulemista. Oikealla kuvassa puheenjohtajamme Mari yhdessä liiton Katri Partasen kanssa. 
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Kuluvan kauden toiminnan suunnittelua (kevät 2019) 

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. 

- SEURAAVA KOULUTUS SYÖPÄPOTILAAN FYSIOTERAPIASTA! KATSO S. 18 

Tiedottaminen 

- Seuraava jäsenlehti ilmestyy syksyllä 2019.  

- 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 maksutonta opiskelijajäsenyyttä. Myös 

yhdistyksen koulutukset ja tapahtumat pyritään pitämään opiskelijoille avoimina.  

Virkistystoiminta 

- Virkistystoimintaa järjestetään jäsenille toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Kutsu Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 

Aika: 13.3.2018 klo 17 (tarjoilu 17-17.30, kokous 17.30 alkaen) 

Paikka: UKK-Instituutti, Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere.  

Käsiteltävät asiat: Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä valitaan Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajiston 

edustajiksi yksi varsinainen ja yksi varaedustaja. Lisäksi tutkijatohtori Maarit Piirtola kertoo terveisiä NIVA:n 

kurssilta Islannista: Physical Exercise at the Workplace – from research to practice. Esitys keskittyy pohtimaan 

asioita mitä jokaisen fysioterapeutin tulisi tietää, oivaltaa ja huomioida kun jalkauttaa liikunta-

aktiivisuustoimenpiteitä työpaikoille sekä arvioi saavutettuja tuloksia. Esityksen kieli on suomi. 

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki jäsenet. Tarjoilujen vuoksi toivomme ilmoittautumista osoitteeseen 

trefysioterapeutit@gmail.com. TERVETULOA!  

 

mailto:trefysioterapeutit@gmail.com
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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, varapj, 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 

mailto:leskmari@gmail.com
mailto:tuulapa@gmail.com
mailto:tuula.kuvaja@tampere.fi
mailto:hannele.anttila@pp.nic.fi
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