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PJ:n kynästä 

 

Hei, kuinka sinä voit? 

 

Hei kuinka sinä voit? Oletko esittänyt kysymyksen itsellesi tai työkaverillesi? Onko arjen kiireen 

keskellä enää aikaa pysähtyä, esittää kysymys ja vielä kuunnella mitä työkaverisi vastaa? Omaa 

jaksamistani työssäni on lisännyt se, että minulla on ympärilläni työkavereita, jotka kysyvät kuinka 

minä voin. Kysymykseen on helppo vasta nopeasti, että kaikki on ok. Mielestäni joskus on hyvä 

pysähtyä ja ajatella vähän laajemmin kuinka voi! 

Suomen Fysioterapeuttien syksyn koulutuskierroksella on mahdollista tutkiskella myös omaa 

jaksamistaan kun fysioterapeutti Tanja Balk luennoi 22.10 Tampereella fysioterapian keinoista 

ahdistuneisuuteen. 

Menneen kesän aikana on julkaistu monessa valtakuntamme lehdessä Suomen Fysioterapeuttien 

varapuheenjohtajan Anu Pollarin hieno mielipidekirjoitus lasten ja nuorten liikkumattomuudesta. 

Lasten ja nuorten liikkumattomuudesta tehdyissä Move- ja LIITU-tutkimuksissa on saatu selville, 

että lapset ja nuoret liikkuvat vähän. ”Lapsilla ja nuorilla on tuki- ja liikuntaelinoireita ja heidän 

fyysinen toimintakykynsä on alentunut. Koululaisista tai opiskelijoista 20–30% ikäryhmästä riippuen 

tarvitsee yksilöllistä tukea fyysisen toimintakyvyn kohoamiseksi.” Jos kiinnostuit, niin tutustu 

Suomen Fysioterapeuttien aiheesta julkaisemaan suositukseen koululaisten ja opiskelijoiden 

fysioterapiasta kouluympäristössä. 

Syksyn odotuksissa, 

Mari Leskinen, pj 

     

Mari Leskinen puheenjohtaja 

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 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. 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: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 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. 
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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/ 
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Ajankohtaista liitosta 

Suomen Fysioterapeutit ry tehostanut yhteistyötä paikallisyhdistysten kanssa ja siitä yhtenä hyvänä 

esimerkkinä on psykofyysisen fysioterapian koulutuskiertue 2019 Tunne vai oire? 

Suomen Fysioterapeutit järjestää yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa 11 paikkakunnan 

koulutuskiertueen. Tampereelle kiertue saapuu tiistaina 22.10.2019. 

Tilaisuuksissa nostetaan esiin fysioterapian psykofyysistä näkökulmaa ja terapeutin omaa 

jaksamista. Koulutuksesta saat tukea ja tietoa fysioterapian keinoista ahdistuneisuuteen, 

kehotuntemuksen ja -tietoisuuden hyödyntämisestä terapiassa sekä yli- ja alivireystilojen 

itsesäätelyn keinoista. 

Kouluttajat: 

 Mikko Patovirta: Yli- ja alivireystilojen itsesäätely 

 Ahdistuneisuuteen, jännittyneisyyteen ja väsymiseen liittyy keskeisesti autonominen 

 hermosto. Kuormittuneisuuden myötä hermoston toiminta häiriintyy, tunnetilat  virittyvät 

 eikä rasituksista palaudu optimaalisesti. Näitä yli- ja alikuormitustiloja pystyy 

 säätelemään omatoimisesti, kun oppii tunnistamaan ja tiedostamaan paremmin oman 

 kehonsa toimintaa. Koulutuksessa opetetaan säätelemään oman hermoston  

 toimintaa, nopeuttamaan kuormituksesta palautumista ja toimimaan arjessa 

 optimaalisemmin. 

 Tanja Balk: Fysioterapian keinoja ahdistuneisuuteen 

 Koulutuksessa tutustutaan ahdistuksen fyysisiin tuntemuksiin ja itsesäätelyn keinoihin. 

 Miksi ahdistus tuntuu siltä kuin se tuntuu? Miksi keho reagoi ja mikä tarkoitus ja merkitys 

 kehon reaktioilla on? Koulutus sisältää runsaasti harjoitteita, joiden avulla 

 fysioterapeutti voi tukea asiakkaan itsesäätelyä. Teemaa käsitellään myös  case-esimerkein. 

 Samat keinot toimivat myös ammattilaisen omina itsesäätelykeinoina. 

 Kirsti Niskala: BBAT ja sovellettu rentoutus 

 Miten voimme vaikuttaa omaan hyvinvointiimme kehon ja mielen yhteistyön 

 edellytysten parantamisella? Koulutuksessa esitellään keinoina sovellettu rentoutus ja 

 BBAT (Basic Body Awareness -terapia). Alustuksena kuullaan lyhyt teoriaosuus 

 molemmista tekniikoista ja niiden vaikutuksista. Sen jälkeen tehdään harjoituksia 

 kokemuksen löytämiseksi ja viemiseksi omaan arkeen tukemaan hyvinvointia. 



 

 

7 

 

Erikoisasiantuntijanimikkeen haku lokakuussa 

Suomen fysioterapeutit myöntää ansioituneille jäsenilleen erikoisasiantuntijanimikkeitä. Hakuaika 

on kaksi kertaa vuodessa, huhti- ja lokakuussa. Nimikkeen saaminen edellyttää hakijalta vahvaa 

kliinistä kokemusta sekä fysioterapia-alan teoreettista hallintaa, jotka pisteytetään omissa 

sektoreissaan. Nimikettä ei voida myöntää pelkästään opintojen tai pitkän työkokemuksen 

perusteella, vaan kriteeristössä on huomioitu fysioterapeuttien maailmanjärjestön WCPT:n ja 

Euroopan aluejärjestön fysioterapian erikoistumista koskevat kannanotot. Nimike on voimassa viisi 

vuotta sen myöntämisestä. Toisen päivityksen jälkeen voimassaoloaika on 10 vuotta. Nimikkeitä 

myönnetään eri kategorioista, joita ovat mm. neurologisten aikuisten fysioterapia, lasten 

fysioterapia, työfysioterapia ja TULE-fysioterapia. Tutustu hakulomakkeeseen ja kriteeristöön 

Suomen Fysioterapeuttien nettisivuilla. 

Yrittäjille 

Tiesithän yrittäjä, että Suomen fysioterapeuttien yrittäjäjäsenenä saat apua ja ohjeistusta 

työelämän kiemuroissa? Suomen fysioterapeuttien juristit ja kehittämisasiantuntijat ovat apunasi 

yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä ja sopimusasioissa. Yrittäjille on myös oma Facebook-

ryhmä, jossa on mahdollista esittää kysymyksiä ja keskustella yrittäjyyteen liittyvistä asioista. 

Keskustelussa ovat mukana liiton omat asiantuntijat, jotka tarvittaessa vastaavat mieltä 

askarruttaviin asioihin. 

Tutustu yrittäjien edunvalvontaan: 

https://www.suomenfysioterapeutit.fi/edunvalvonta/yrittajaneuvonta/ 

Suomen fysioterapeutit järjestää syksyllä myös neliosaisen yrittäjille suunnatun webinaarin, joka 

käsittelee jokaiselle yrittäjälle tuttuja teemoja, kuten palvelumuotoilua, tiliasioita, 

sopimuskiemuroita ja liiketoimintasuunnitelman tekoa. 

Edustajiston kokous  

Suomen fysioterapeuttien edustajiston kokous pidetään 22.11.2019 Helsingissä. Tampereen Seudun 

Fysioterapeuteilla on edustajisto kaksi paikkaa. Yhdistyksen edustajina toimivat Saija Karinkanta ja 

Hannele Anttila. Lisäksi Saija Karinkanta toimii kaudella 2019-2021 edustajiston puheenjohtajana. 

Varapuheenjohtajana on Sanna Paasu-Hynynen Keski-Suomen Fysioterapeuteista. 
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Teatteriin marraskuussa! 

Yhdistys on varannut  jäsenilleen Tampereen Työväen Teatterista 30 lippua musikaaliin Poikabändi 

16.11.2019 klo 19.00, suuri näyttämö. 

Musikaalikomedia ajoittuu 1990 -luvulle. Poikabändi vie meidät tähtitehtaaseen nimeltä Toijala ja 

sieltä maailmanmaineeseen ponnahtavan poikabändi ToiBoysin tarinaan. Se kertoo kaiken 

ylittävästä ystävyydestä, unelmista, yhteisön voimasta ja kysyy mikä loppujen lopuksi on 

tärkeintä. https://ttt-teatteri.fi/program/poikabandi/ 

Yhdistys sponsoroi teatteri-iltaa 23 eurolla. Osallistujien maksettavaksi jää 42 euroa, joka  sisältää 

lipun ja väliaikatarjoilun. 

Ilmoittautumiset 26.9. 2019 mennessä: tuula.h.kuvaja@gmail.com ja maksu samoin 26.9.2019 

mennessä yhdistyksen tilille: FI64 4510 7520 0516 81 

Ilmoitathan  mahdolliset ruoka-ainerajoitteesi väliaikatarjoilua varten. Kiitos.    

 

Tervetuloa nauttimaan esityksestä ja tapaamaan tuttuja! 

Hallitus   
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Kuluvan kauden toiminnan suunnittelua (syksy 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 yhteistyössä liiton kanssa: 22.10.2019 KATSO S. 11 

- Olisiko sinulla tiedossa yhdistykselle hyvä lisäsponsori illan tarjoiluita yms. tukemaan? 

Olethan yhteydessä maarit.piirtola@helsinki.fi 

Tiedottaminen 

- Seuraava jäsenlehti ilmestyy alkuvuonna 2020.   

- Yhdistyksen verkkosivut osoitteessa: https://trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/ 

- 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 
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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. 

- Marraskuussa menemme TEATTERIIN. KATSO s. 8 ja ilmoittaudu mukaan! 

 

Koulutusuutisia 

 

TAMK kouluttaa 

Syksyn kipuseminaarit: 

• Kipuseminaari II: Toiminnallisten häiriöiden fysioterapia 1.10.2019, kouluttajana Netta Viitala 

• Kipuseminaari V: Kokonaisvaltaista kuntoutusta ja vaikuttavaa vuorovaikutusta, 27.9.2019, 

kouluttajana Riikka Holopainen 

• Kipuseminaari VI: Kivun mittaaminen, 11.10.2019 kouluttajana Ilkka Piiroinen 

• Kipuseminaari VII: Kroonisen kivun hyväksyminen, 25.10.2019, Tapio Ojala 

Sovelletun rentoutuksen kurssi fysioterapeuteille, 23.10. ja 20.11.2019, kouluttajana 
Kirsti Niskala 

Fysioterapian merkitys palliatiivisessa- ja saattohoidossa. Voinko "kuntouttaa" 
kuolevaa potilasta?, 25.10.2019 kouluttajana Maria Maljanen 

Kaikki koulutukset löytyvät osoitteesta https://www.tuni.fi/fi/tule-
opiskelemaan/taydennyskoulutus/sosiaali-ja-terveysalan-taydennyskoulutukset 
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Ilmoittautumiset: www.suomenfysioterapeutit.fi 
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Yhteystiedot 

 

Puheenjohtaja 

Mari Leskinen 

puh: 040 531 2267 

leskmari@gmail.com  

  

                     Rahastonhoitaja, varapj. 

                     Tuula Paavola 

                      tuulapa@gmail.com                                                                           

 Sihteeri, tiedotus (lehden mainokset) 

Tuula Kuvaja 

 tuula.h.kuvaja@gmail.com 

Opiskelijavastaava, tiedotus (verkkosivut) 

 

Hannele Anttila 

hannele.anttila@pp.nic.fi 

Jäsensihteeri, tiedotus (lehden taitto, 

jäsenkirjeet) 

Saija Karinkanta 

info.trefysioterapeutit@gmail.com 

Koulutusvastaava 

Maarit Piirtola      

maarit.piirtola@helsinki.fi 

Varajäsen 

Sari Kailajärvi 

 

 

FACEBOOK   Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry     INSTAGRAM @tampereen_fysioterapeutit             

http://trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/ 


