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Talven selkä taittuu – lakkokevättä ilmassa!  

Maaliskuun viimeisenä päivänä päättyvät nyt voimassa olevat työehtosopimukset. KVTES:stä 

neuvottelevat JUKO:n Maria Löfgren ja Olli Luukkonen ja terapia-tes:stä liiton puheenjohtaja Tiina 

Mäkinen. Jos sopimusta ei synny ovat työtaistelut mahdollisia. Silloin Suomen Fysioterapeuttien 

hallitus päättää osallistumisesta työtaisteluun. Nyt onkin tärkeää, että pidät jäsentietosi ajan tasalla 

- saat tietoa myös työajan ulkopuolella. Kannattaa myös lukea liittomme lähettämät uutiskirjeet. 

Liittomme tiedottaa tarvittaessa työtaistelutoimista erillisillä sähköposteilla ja tekstiviestein. 

Tilannetta voit seurata: suomenfysioterapeutit.fi, juko.fi ja terveyspalvelualanunioni.fi. 

Stressi voi olla arjessa usein vieraanamme eri muodoissa. Joskus stressi on hyväksi - sopivissa 

määrin se parantaa suorituskykyä. Pitkittyneenä stressi sen sijaan voi olla terveydellemme 

vaarallista. Nyt on mahdollista osallistua 24.3 Tampereella liiton ja yhdistyksen yhteistyössä 

toteuttamaan edulliseen koulutukseen "Stressin kahdet kasvot". Kouluttajana toimii fysioterapeutti 

Netta Viitala. 

Tämä on ensimmäinen talvi useaan vuoteen, jolloin en ole päässyt kunnolla hiihtämään, ja olen 

ollut siitä todella surullinen. Olenkin joutunut miettimään vaihtoehtoja yhtä tehokkaalle treenille 

ilman, että rasitan liikaa vasemman polveni tekoniveltä. Olen kokeillut toiminnallisia harjoitteita, 

splash-palloja, soutulaitteen tasatyöntö -versiota ja TRX-nauhoja. Ne ovat olleet kivoja 

treenikokemuksia. Mutta totuus taitaa olla, että minun kokoiselle naiselle kalorikulutus on 

tehokkainta, kun harjoittelun toteuttaa ulkona perinteisesti hiihtäen. 

Talvi, tule takaisin, tarvitsen sinua! 

 

 

Terveisin, 

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 2017 apurahan saanut voi hakea 

uudelleen vuonna 2020). 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 2020. 

Hakemuksen on oltava perillä 31.10.2020 mennessä.  

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

Tiedustelut ja lomakkeen sähköinen palautus: Puheenjohtaja Mari Leskinen leskmari@gmail.com 

 

Syksyllä 2019 jaetut apurahat 

Yhdistys jakoi apurahoja fysioterapian kehittämisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta 

tarkoituksenmukaisiin kohteisiin. Anomukset käsiteltiin nimettöminä. Kaikki hakemukset 

vastaanotettiin sähköisesti. 

Apurahaa oli jaossa 450 euroa ja hakemuksia tuli määräaikaan mennessä kolme (3) kappaletta. 

Apurahoja jaettiin seuraavasti: 

• Jarno Pullinen,150 euroa, Psykofyysinen fysioterapia 

• Sari Kailajärvi, 150 euroa, Fysioterapeutin akupunktiokoulutus 

• Sinikka Jatala, 150 euroa, Urheilufysioterapiaan erikoistava koulutus 

 

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 2020 jäsenmaksu Suomen Fysioterapeuteille on palkansaajilla 1.2 % kuukaudessa kaikesta 

veronalaisesta tulosta. Mikäli olet tilapäisesti pois työelämästä (ei palkkatuloja, vain Kelan 

päiväraha) jäsenmaksu on näiltä ajanjaksoilta 7 €/kk. Mikäli saat ansiosidonnaista päivärahaa, 

jäsenmaksu on 1.2 % etuudesta. Maksu suoritetaan kuukausittain joko työnantajaperintänä tai itse 

maksettuna. Jotta etusi, mm. työttömyysturva, säilyvät katkeamattomina, huolehdi maksut 

ajallaan.  Yrittäjät maksavat tänä vuonna 170 €, opiskelijat 45 € ja eläkeläiset (1.1.2010 jälk. 

eläköityneet) 49 € suuruisen vuosijäsenmaksun. Ns. rinnakkaisjäsenien (ei taloudellista 

edunvalvontaa Suomen Fysioterapeuttien kautta) maksu on 101 €. 

Tampereen Seudun Fysioterapeuttien vuosijäsenmaksu on 15 €.  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  

liittoon: toimisto@suomenfysioterapeutit.fi  

yhdistyksen jäsensihteeriin: info.trefysioterapeutit@gmail.com 

 

Terveisin jäsensihteeri Saija Karinkanta 

Pidäthän jäsentietosi ajan tasalla. Linkin eAsiointiin löydät liiton verkkosivuilta 

(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: trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/ 
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Yhdistys mukana uusien fysioterapeuttien tilaisuuksissa 

Yhdistys järjesti jälleen valmistuville fysioterapeuteille illanvieton. Tilaisuudessa oli mukana 13 

tulevaa fysioterapeuttia. Illan aikana käytiin läpi yhdistyksen ja liiton toimintaa ja keskusteltiin 

valmistuvien kanssa heitä askarruttavista järjestötoiminnan asioista. Samalla nautittiin pientä 

purtavaa ja juotavaa sekä kilpailtiin leikkimielellä ryhmien paremmuudesta.  
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Joulukuun 19. päivä oli juhlapäivä, kun vastavalmistuneet fysioterapeutit saivat 

tutkintotodistuksensa. Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry. lahjoitti Suomen Fysioterapeuttien 

uusille varsinaisille jäsenille jäsenmerkit.  

Juhlassa luovutettiin perinteen mukaisesti myös Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry:n stipendi 

koulutuksen aikana ohjatussa harjoittelussa hyvin menestyneelle opiskelijalle. Stipendin sai 

fysioterapeutti Reetta Salmela. 

 

Jäsenmerkkejä jakaa yhdistyksen         Fysioterapeutti Reetta Salmela 

opiskelijavastaava Hannele Anttila  

 

Juhlassa kukitettiin myös ”Vuoden 2019 ohjaava fysioterapeutti”. 

Fysioterapeuttiopiskelijat olivat tehneet ehdotuksia ja valituksi tuli 

fysioterapeutti Liisa Junna-Leppänen, joka työskentelee TAYS 

kehitysvammahuollon kehitysvammapoliklinikalla Pitkäniemen alueella 

Nokialla. Liisa kokee opiskelijoiden ohjaamisen olevan antoisaa ja antaa 

myös omaan työhön uusia ajatuksia. Onnea Liisa!  

 

Terveisin opiskelijavastaava Hannele Anttila   

         
       

          Liisa Junna-Leppänen  
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Syksyn 2019 teatteri-ilta Tampereen Työväen Teatterissa 

Yhdistys järjesti marraskuussa 2019 jäsenistölle teatteri-illan. Lippuja oli varattu 30, jotka kaikki 

menivät kaupaksi. Näytöksenä oli suuren suosion saavuttanut Poikabändi -musikaali, jonka tarina 

ajoittuu 90-luvun lama-aikaan. Siinä kerrotaan kahdesta toijalalaisesta nuoresta miehestä, jotka 

perustivat poikabändin ToiBoys. Tarina on osittain ironinen mutta myös komediallinen huolimatta 

lama-ajan vaikeuksista. 

Esitys oli mukaansa tempaava ja sen intensiivisyys säilyi koko näytöksen ajan. Roolisuoritukset 

olivat kauttaaltaan vahvoja lauluineen ja tansseineen. Lavasteet olivat huippuluokkaa 

tuulikoneineen ja pyroteknisine tehosteineen ja ne tarjosivat elämyksiä monille aisteille. Orkesterin 

hieno soitto täydensi hyvin kokonaisuutta. Yleisö eli mukana voimakkaasti koko esityksen ajan ja 

suosionosoitukset jaettiin lopussa seisten ja kiljuen kuin teinit, vaikka katsojat olivat jo 

varttuneempaa väkeä.  Esityksestä lähdettiin kotiin hyvillä mielin. 

 

Kuva: ttt-teatteri.fi 

 

Teatteriterveisin Tuula Kuvaja 
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Koulutusterveisiä fysioterapian keinoista ahdistuneisuuden hoidossa 

 

Stressi ja ahdistus. Tuttuja tunteita sekä omasta, läheistemme että fysioterapia-asiakkaidemme 

elämästä. Mutta mistä stressireaktioissa on kyse? Elämässä mikään muu ei ole yhtä varmaa kuin 

vastoinkäymiset. Mutta miksi toinen meistä lamaantuu ja toinen taistelee viimeiseen 

hengenvetoon, itsensä uuvuksiin saakka? Kun stressitekijä poistuu, niin miksi stressireaktio voi 

”jäädä päälle”? Kun terapeutin oma elämä koettelee, niin miten rauhoitun ja keskityn tukemaan 

asiakkaani tarpeita hänen haastavassa elämäntilanteessaan? Ydinasia ollee itsensä tunteminen.     

 

Syksyllä 2019 Tampereen Seudun Fysioterapeutit järjesti koulutusillan yhteistyössä Suomen 

Fysioterapeuttien (Liitto) ja Tampereen Ammattikorkeakoulun kanssa. Kolmesta erinomaisesta 

kouluttajakandidaatista Tampereelle kutsuttiin fysioterapeutti Tanja Balk Helsingistä. Tanja toimii 

fysioterapeuttina HUS:n psykiatrian ja mielialahäiriöiden linjalla. Lisäksi Tanja on toiminut Suomen 

psykofyysisen Fysioterapian yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2017. Tilaisuuden tukijoina oli 

sekä Liiton että yhdistyksen omia (StemGo) sponsoreita. Koulutuksen osallistui huimat 120 kuulijaa, 

joten aiheen käsittelylle oli tilausta. 

 

 

Kuva 1. Fysioterapian keinoista ahdistuneisuuden hoidossa  

– koulutusilta TAMK auditoriossa. Puhujana Tanja Balk.  



 

 

9 

 

Koulutuksen tavoitteena oli lisätä kuulijoiden ymmärrystä stressireaktioista ja ahdistuneisuudesta 

ilmiöinä sekä antaa keinoja stressin/ ahdistuksen käsittelyyn. Tanja itse listasi luentonsa alussa 

seuraavia ajatuksia ja kysymyksiä liittyen elämän stressitekijöihin: 

• Luontainen resilienssi ja temperamentti. Miksi joku selviää ja jaksaa ja toinen ei?  

• On tärkeä tuntea itsensä eli mitä elämäntapahtumia terapeutti kantaa mukanaan.  

o Miten tämä heijastuu asiakastyöhön?  

o Millaiset potilaat ovat minulle haastavimpia?  

• Hankaluus hyväksyä toisen heikkous ja voimien loppuminen.  

o Miten sietää asiakkaan heikkous? Voiko itse olla heikko? 

Ajatuksia, joiden ääressä varmasti meistä jokainen on pysähtynyt useamman kerran.  

 

Luennon alkuun listasimme koko auditorion voimilla taistele tai pakene –reaktioita.  

Listasta tuli pitkä ja monimuotoinen (Kuva 2). Tanja selvensi, että yksilö reagoi stressitilanteisiin 

joko alivireystilalla (lamaantumalla/ alistumalla) tai ylivireystilalla (pakene/ taistele). Alivireystilassa 

aktivoituu parasympaattisen hermoston dorsaalinen vagus. Reaktioina ovat mm. sykkeen ja 

hengitystiheyden lasku, voimattomuus, väsymys, aloitekyvyttömyys, haluttomuus, lihastonuksen 

lasku ja mahdollisesti totaalinen alistuminen ja lamaannus. Käytännössä alivireystila konkretisoituu 

aistimusten vähäisyytenä, tunteiden turtumisena, kyvyttömyytenä kognitiiviseen työstämiseen ja 

vähentyneenä fyysisenä liikkeenä. Ylivireystilanteissa puolestaan aktivoituu sympaattinen 

hermosto, mistä merkkeinä ovat sykkeen ja hengityksen kiihtyminen, keho jännitys, levottomuus, 

hiki, tärinä, keskittymisvaikeudet, ylivireys, ahdistus ja paniikki. Kehon ylivireystila johtaa 

ylivalppauteen, voimistuneisiin aistimuksiin ja mieleen tunkeutuviin kuviin, laaja-alaisiin 

emotionaalisiin reaktioihin ja häiriöihin kognitiivisessa työstämisessä. Näitä oireitä varmasti meistä 

kaikki tunnistavat myös itsessään. Käytännössä sekä ali- että ylivireystasot heikentävät unen laatua, 

mielialaa, ihmissuhteita sekä työ- ja toimintakykyä. Pitkittyessään stressitekijät vaikuttavat 

vääjäämättä kokonaisvaltaisesti suoritus- ja toimintakykyyn sekä elämän laatuun.  

 

Mutta millaisia keinoja meillä on ali- ja ylivireystilojen hoitamisessa kohti optimaalista vireystilaa? 

Koska alivireystilaongelma lamauttaa niin sen hoitamisessa kannattaa aktivoida kaikenlaista liikettä 

(laajat liikkeet, taputtelu, koskettelu) ja kiinnittää hengityksessä huomiota erityisesti 

sisäänhengitykseen. Ylivireystiloissa painopiste on taas rauhoittumisessa (pysähtyminen, 

rauhoittelu, turvallinen kosketus, kehon keskilinjaus ja maadoitus suhde alustaan) ja hengityksessä 

kiinnitetään huomiota uloshengitykseen. Kyllä, jos luit tarkasti, niin huomasit, että hengityksen 

suunnalla on väliä; sisäänhengitykseen keskittyminen aktivoi, kun taas ulkohengitykseen 

keskittyminen rauhoittaa. Käsittelimme myös muita hengitykseen liittyviä periaatteita ja teimme 

hengitysharjoituksia.  
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Tavoitteena on normalisoida vireystilaa, jolloin kehon luonnollinen säätely tasoittuu ja unirytmi, 

tunnesäätely, keskittymiskyky ja toimintakyky normalisoituvat. Ihmisestä tulee joustavampi ja 

sosiaalisesti. Molemmissa vireystilaongelmissa on myös tarkoituksenmukaista suunnata huomion 

johonkin aivan muuhun kuin stressiä aiheuttavaan asiaan/ toimintaan. Uusimpien tutkimusten 

mukaan luontoelementti varmasti erittäin käyttökelpoinen terapeutin työkalu sekä 

rauhoittamiseen että aktivoimiseen.   

 

  

Kuva 2. Taistele tai pakene –reaktioita. 

 

Luennolla kerrattiin ahdistushäiriön, paniikkihäiriön ja sosiaalisten tilanteiden pelon oireita ja 

hoitoa. Näistä oirekuvista ja niiden hoitokeinoista on erinomaisia artikkeleita Duodecim –lehden 

vuoden 2018 marraskuun numerossa (30.11.2018). Kannattaa vilkaista.  

 

Mutta miten terapeutti voi hoitaa omia voimavarojaan? Jaksamisen peruspilarit ovat ne samat, 

joita opetamme asiakkaillemme:  

• Vaali terveyttäsi ja hoida sairauksiasi 

• Syö tasapainoisesti 

• Vältä mielialaan vaikuttavien aineiden käyttöä (alkoholi kuuluu niihin ☺) 

• Nuku riittävästi 

• Liiku monipuolisesti ja itsellesi mieluisalla tavalla 

• Lisää positiivisia tunteita (tee sellaisia asioita, joista jää hyvä mieli, saat onnistumisen 

kokemuksia eli asioita mitkä lisäävät pystyvyyden tunnetta ja voimaantumista) 

• Kehitä oman elämän hallinnan tunnetta 
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Auditoriotila rajoitti kehollisten harjoitteiden tekemistä, mutta kokeilimme chili-karkkien voimaa, 

kuminauhaterapiaa, hengitysharjoitteita ja minirentoutumista. Pienillä keinoilla voi olla 

arvaamattoman tehokkaita vaikutuksia. Lisää tietoa ja harjoitteluvinkkejä saat tutustumalla mm. 

www.mielenterveystalo.fi ja www.oivamieli.fi. 

 

Koulutusaiheen valinnassa yhdistyksen hallituksen ajatuksena oli, että koulutuksen sisältöä voisi 

hyödyntää sekä kuulijoiden omaan kasvuun, että stressaantuneiden ja ahdistuneiden asiakkaiden 

kanssa työskentelyyn. Tämä tavoite varmasti saavutettiin. Lämmin kiitos sekä luennoitsijalle 

antoisasta koulutusillan sisällöstä, yhdistyksen hallituksen puuhatiimille koulutusillan järjestelyistä 

ja kaikille yhteistyökumppaneille arvontapalkinnoista (Kuva 3) ja mielenkiintoista uusista tuotteista, 

joihin saimme illan aikana tutustua. Valitettavasti koulutuksen videotaltiointi ei teknisistä syistä 

onnistunut. Toivottavasti kaikki rekisteröityneet osallistujat saivat luentomateriaalin Liiton kautta. 

 

Kuva 3. Amos Rex pääsylippujen onnellisia voittajia. Lisäksi arvottiin  

Eckerö Line lahjakortti kahdelle.  

 

Mitäpä jatkossa? Koska koulutusilta oli kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut, mutta koulutusten 

organisointi vaatii paljon paikallista panostusta ja talkootyötä, yhdistyksen hallitus päätti perustaa 

erillisen koulutustyöryhmän. Kun Liitto ehdotti uutta koulutuskiertuetta, niin uunituore 

koulutustyöryhmä (lue lisää erillisestä jutusta) päätti välittömästi jatkaa koulutusiltayhteistyötä 

Liiton kanssa. Seuraavaksi perehdymme tarkemmin stressin ja hengityksen yhteyksiin Netta Viitalan 

johdolla. Koulutuksesta lisää muualla jäsenlehdessä. Tervetuloa sankoin joukoin mukaan.  

 

Terveisin koulutusvastaava Maarit Piirtola 
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Yhdistyksen koulutustyöryhmä  

Jäsenyys paikallisyhdistyksessä mahdollistaa osallistumisen paikallisiin koulutuksiin. Koulutusten 

järjestäminen vaatii osaamisen lisäksi aikaa ja yhteistyökumppaneita. Tampereen Seudun 

Fysioterapeutit perusti koulutusvastaavan tueksi koulutustyöryhmän ideoimaan ja organisoimaan 

jäsenistölle suunnattuja paikallisia koulutuksia. Virallisesti koulutustyöryhmä aloitti toimintansa 

31.1.2020 (kuva). Yhdistyksen koulutusvastaavaksi lupautui Maarit Piirtola (Helsingin yliopisto) ja 

koulutustiimin jäseniksi Maria Maljanen (Tampereen Ammattikorkeakoulu), Taru Sokka (Tampereen 

kaupunki) ja Minna-Maarit ”Minttu” Toivonen (Pirte). Tällä tiimillä lähdemme jäsenistöä 

palvelemaan.  

 

Koulutustyöryhmän ensimmäinen kokoontuminen 31.1.2020.  

Kuvassa (vasemmalta): Minttu ja pikkumies, Maarit, Maria ja Taru.  

 

Tulevina vuosina(kin) Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry järjestää koulutusta joko yhteistyössä 

Suomen Fysioterapeuttien (liitto) ja liiton jäsen- ja erikoisalayhdistysten kanssa tai omin voimin. 

Yhdistyksen organisoimien koulutusten tarkoituksena ei ole lähteä kilpailemaan jo vakiintuneiden 

koulutusjärjestäjien kanssa (esim. SOMTY, SANFY) tai järjestää ns. rinnakkaista koulutusta. 

Tavoitteena on valita koulutusaiheita, jotka tarjoavat ajankohtaista tietoa ja käytännön 

toteutusideoita mahdollisimman laaja-alaisesti kaikkien fysioterapeuttien käyttöön riippumatta 

ydinasiakaskunnasta tai työskentelysektorista. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys organisoi myös 

uusia koulutusavauksia (esimerkkinä syöpäpotilaan fysioterapia 2019). Lisäksi tavoitteena on tukea 

jäsenistön omaa hyvinvointia ja jaksamista.  
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Koulutustyöryhmä toimii vapaaehtoisvoimin ja on ”sitoutunut” organisoimaan yhden koulutuksen 

vuodessa. Koska kuluva vuosi on Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry juhlavuosi, niin on 

mahdollista, että juhlavuonna järjestetään vielä juhlakoulutus syksyllä. Ideoita ja toiveita 

koulutusaihioista voit välittää kaikille koulutustyöryhmän jäsenille ja toki suoraan Maaritille 

(maarit.piirtola@helsinki.fi).  

Tervetuloa mukaan koulutusiltoihin verkostoitumaan ja virkistymään. 

Koulutustyöryhmän puolesta Maarit Piirtola 

 

Koulutustyöryhmä esittäytyy 

Maria 

Nimeni on Maria Maljanen ja työskentelen Tampereen ammattikorkeakoulussa fysioterapian 

lehtorina. Olen peruskoulutukseltani fysioterapeutti ja olen erikoistunut psykofyysiseen 

fysioterapiaan. Fysioterapeutin ammatissa olen toiminut mm. aikuisten kehitysvammaisten ja 

ikääntyvien parissa, jolloin koulutin myös koirani koira-avusteiseen fysioterapiaan. Myöhemmin 

erikoistumisen jälkeen työskentelin moniammatillisesti saattohoitotyössä sekä yksityisessä 

fysioterapia yrityksessä lasten ja nuorten parissa. Valmistuin 2019 terveystieteiden maisteriksi 

Jyväskylän yliopistosta ja tällä hetkellä työskentelen haaveammatissani eli "opena", mutta 

opetustyö on valtavan paljon muutakin kuin pelkkää opettamista. Nautin uusista haasteista! 

Harrastuksina minulla on tällä hetkellä koirieni kanssa treenailu ja kilpaileminen sekä 

vuokrahevosella ratsastaminen. Matkailu ja kansainvälinen yhteistyö ovat myös lähellä sydäntäni. 

Minttu 

Nimeni on Minna-Maarit Toivonen, mutta moni tuntee paremmin Minttuna. Työskentelen 

työfysioterapeuttina työterveyshuollossa Pirkanmaan alueella. Tällä hetkellä aika menee aika 

pitkälti pienten lasten kanssa, mutta mikäli vapaa-aikaa riittää, lähellä sydäntäni ovat käsityöt sekä 

eräily. 

Taru 

Olen (Taru Sokka) Terveystieteiden maisteri ja urheilijoihin erikoistunut fysioterapeutti 

Tampereelta. Olen tällä hetkellä virkavapaalla avokuntoutuksen fysioterapeutin työtehtävistä, sillä 

työskentelen Tampereen kaupungilla erilaisissa perusterveydenhuoltoon liittyvissä 

kehittämistehtävissä. Olen myös mukana muutamassa eri tutkimushankkeessa niin tutkijan kuin 

tutkimuskoordinaattorin roolissa. 
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Aloitin viime syksynä triathlonin, joten vapaa-aikani kuluu pitkälti liikunnan merkeissä. 

Tarkoituksena olisi suorittaa ensimmäiset sprinttimatkat tulevana kesänä. Tykkään myös liikkua 

luonnossa koirani kanssa ja nähdä ystäviä. 

Maarit 

Olen Maarit Piirtola (koulutustyöryhmän seniori) ja työskentelen tutkijatohtorina Helsingin 

yliopistossa. Olen valmistunut lääkintävoimistelijaksi vuonna 1990 ja toiminut pitkään sekä 

iäkkäiden että työikäisten TULE –kuntoutuksen parissa. Jyväskylän yliopiston terveystieteen 

maisteri- ja opettajaopintojen jälkeen opinnot johtivat väitöskirjatyön pariin Turun yliopiston 

yleislääketieteen oppiaineeseen. Väittelin iäkkäiden henkilöiden luunmurtumista vuonna 2011. 

Väitöskirjatyöni ohessa, ja sen jälkeen, toimin tutkijana UKK-instituutissa vuosina 2008 – 2013. 

Sieltä tutkimusmatkani vei Helsingin hulinaan.  

Tutkijana olen perehtynyt iäkkäiden kaatumisten ehkäisyprojektien suunnitteluun, analysoimiseen 

ja implementoitiin (”tutkitun tiedon käytäntöön viemiseen”). Kouluttajatyöni lisäksi olen 

osallistunut Lonkkamurtumapotilaan Käypä hoidon ja Iäkkäiden kaatumisten ja kaatumisvammojen 

fysioterapiasuosituksen laatimiseen. Nykyisessä työssäni tutkin elintapojen vaikutusta 

terveyteemme Suomen Molekyylilääketieteen instituutissa Helsingin yliopistossa. Parhaillaan 

työskentelen Suomen Akatemian rahoittamisessa hankkeessa, missä tutkitaan masennuksen 

riskitekijöitä ja miksi masennusta esiintyy naisilla enemmän kuin miehillä. Työni vaatii 

pendelöimistä Tampereen ja Helsingin välillä, joten istumiseen liittyvät terveysuhat tulee kokeiltua 

ihan käytännössä. 

Vaativan työni lisäksi toimin myös taloyhtiöni hallituksen puheenjohtajana ja tulossa on 

”putkiremontti”. Onhan tässä taas luvassa puuhaa kerrakseen, mutta asia kerrallaan. Yritän opetella 

jakamaan vastuuta ja sanomaan myös ”ei”. Perheeseeni kuuluu aviomies ja jo omilleen muuttaneet 

nuoret aikuiset. Toinen lapsistani syntyi liikuntavammaisena, joten minulla on liki 30 vuoden 

kokemus sekä erityislapsen (-nuoren) vanhemmuudesta että neurologisen kuntoutuksen 

toteutuksesta. Tyttäreni on saanut tehdä töitä osaavien kollegoideni kanssa, mutta osaavan 

terapeutin löytyminen ei aina ole ollut itsestään selvää. Terapian sisällöllä ja toteutuksella on väliä. 

Valitettavasti olemme myös käytännössä kokeneet sen, ettei erityisnuoren integroituminen 

tehoyhteiskuntaamme ole mutkatonta. Mutta tytär on perinyt äitinsä sitkeyden, joten ulos 

maailmaan pitää lähteä eikä toivoa sovi menettää. Rakastan luonnossa liikkumista, sienestämistä, 

suunnistamista, marjastusta, pikkuruisen kotipuutarhani hoivaamista, sekalaista jumppailua 

innostavien ohjaajien aktivoimana, hyvää ruokaa, kirjoja, teatteria, saunomista ja uintiretkiä. 

Museokortti on viekoitellut tutustumaan enenevässä määriin taiteisiin ja kulttuuriin. Mutta välillä 

on hyvä olla tekemättä yhtään mitään. Aivojen nollaukseen auttaa iltaisin kuppi teetä ja hyvä 

brittisarja.  
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Olen juuri hakenut kansanterveystieteen dosentin arvoa Helsingin yliopiston lääketieteelliseltä 

tiedekunnalta ja pitänyt siihen tarvittavan näyteluennon otsikolla ”Aikuisten liikkumisen suositus ja 

elintavat”. Mikäli yllätyksiä ei satu, niin juhlin dosentiksi nimittämistä tämän kevään aikana. Vaikka 

olen pätevöitynyt tutkijaksi, niin sielultani olen fysioterapeutti ja opettaja. Siksi haluan olla 

tukemassa paikallisyhdistyksen toimintaa. Mikä minusta tulee isona? Kuka tietää, matka jatkuu.   

 

Edustajiston kokouksessa 22.11.2019 – hallituksen varajäsenen pallilla 

istuen 

 

Minulla on useampana vuonna ollut mahdollisuus toimia edustajana meidän liittomme edustajiston 

kokouksessa. Olen saanut osallistua keskusteluun, kun on päätetty edellisen vuoden toiminnasta, 

tarkasteltu nykyisen vuoden toimintaa ja suunniteltu tulevaa. Tänä vuonna roolini olikin toinen. 

Istua hiirenhiljaa kuunnellen ja katsellen. Edustajia oli paikalla hallituksen ja toimihenkilöiden lisäksi 

22 edustajaa ja kutsuttuna oli myös opiskelijoiden edustaja.  
 

Kokous eteni jouhevasti meidän Karinkannan Saijan toimiessa puheenjohtajana. Keskustelua herätti 

niin tilinpäätöksen alijäämäisyys kuin liiton omistamien asunto-osakkeiden myynnistä päättäminen. 

Oli todella vaikeaa istua paikallaan osallistumatta keskusteluun. Ilokseni edustajisto oli yksimielinen 

siinä, ettei liitto lähetä virallista delegaatiota maailman järjestön (WCPT) tieteelliseen kongressiin 

Dubain Arabiemiraatteihin vuonna 2021. Edustajisto kehottaa myös jäsenistöä pohtimaan 

kriittisesti osallistumistaan Dubaissa järjestettävään kongressiin ja suosimaan muita kongresseja. 

Edustajiston kokouksessa on myös ollut tapana muistaa ansioituneita kollegojamme. Edustajisto 

myönsi hallituksen esityksen pohjalta liiton kunniajäsenyyden Jukka Pekka Kourille. Lisäksi hallitus 

myönsi kultaiset ansiomerkit Peter Halenille, Hanna Hännikäiselle, Petteri Koholle ja Titta Peterille. 

Edustajisto otti myös näkyvästi kantaa "Ikääntyvien kuntoutuksen hyvät käytännöt nopeasti 

käyttöön". Väestörakenteen muutoksen vuoksi väestömme ikääntyy ja halu asua mahdollisimman 

pitkään kotona kasvaa. Kuntoutuksen mahdollisuuksia ei hyödynnetä riittävästi.  Painopiste 

iäkkäiden kuntoutuksessa tulee siirtää pikaisesti ennaltaehkäisevistä toimiin. Kannanottoon voi 

tutustua liittomme nettisivuilla.   

Edustajiston kokouksessa päivä kului nopeasti, vaikka vaikea olikin välillä olla vuorostaan hiljaa ja 

kuunnella.  

Onpa ilo kuulua näin asiantuntevaan ja ammatillisesti taitavaan porukkaan! 

Kokousterveisin Mari Leskinen 
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Kuluvan kauden toiminnan suunnittelua (kevät 2020) 

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 ottaa vastaan 

koulutustoimikunta osoitteeseen maarit.piirtola@helsinki.fi  

• Koulutukset halutaan pitää mahdollisuuksien mukaan avoimena myös opiskelijoille. 

• SEURAAVA KOULUTUS STRESSISTÄ KATSO SIVUT 17-18 

 

Tiedottaminen 

• Seuraava jäsenlehti ilmestyy syksyllä 2020.  

• Yhdistyksen jäsensivut löytyvät: trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi  

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

• Instagramissa olemme nimellä @tampereen_fysioterapeutit 

• Jäsenemme saavat meiltä jäsenpostia sähköpostiin, jossa tiedotamme ajankohtaisista 

asioista.  

 

Yrittäjät 

• 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. Menossa on 

yhdistyksen juhlavuosi, joten syksyksi on suunnitelmissa jotakin juhlavampaa. 
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Vuosikokous  

 

Kutsu Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 

Aika: Maanantai 30.3.2020 klo 17.30 (kahvit ja luento 17.30, kokous 18 alkaen) 

Paikka: Holiday Club Tampereen kylpylän Klubikeittiö, Lapinniemenranta 12, Tampere 

Käsiteltävät asiat: Käsitellään sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen aluksi klo 17.30  

erikoistutkija, ft Saija Karinkanta luennoi aiheesta: Uudistuneet liikkumisen suositukset. 

 

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki jäsenet. Tarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista 

osoitteeseen koulutus.trefysioterapeutit@gmail.com. 

TERVETULOA!  

 

 

Kevään koulutus

Yhdistyksen koulutusilta 24.3.2020 klo 16:30 – 20.00,  

TAMK Auditorio (Kuntokatu 3), Tampere.  

 

Netta Viitala: Stressin vaikutus hengitykseen.  
 

Ilmoittautumiset: https://suomenfysioterapeutit.tapahtumiin.fi/fi/ 

 

Koulutuksessa on mukana kaksi yhdistyksen omaa sponsoria (StemGo ja VK-Kustannus), joten luvassa 

on jälleen huippuilta tärkeän aiheen parissa. Koulutusillan hinta on Suomen Fysioterapeuttien / 

Tampereen Seudun Fysioterapeuttien jäsenille vain 25 euroa. Koulutukseen voi osallistua myös 

olematta Liiton tai yhdistyksen jäsen, mutta silloin osallistumismaksu on korkeampi. Koukkaa siis 

kaveri mukaan. Varaa mukaan myös pari euron kolikkoa: koulutustiimi organisoi iltaan pientä 

välipalaa ja juotavaa (teetä/ kahvia).  

 

Lämpimästi tervetuloa oppimaan, oivaltamaan ja verkostoitumaan kollegojen parissa.    
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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/ 

 


