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PJ:n palsta 
 

Hyvää alkanutta vuotta 2022 
 

Vuosi on valtakunnallisesti alkanut aikamoisessa vilskeessä. Epidemia sekoittaa arkeamme ja uudet 

hyvinvointialueiden aluevaltuustot teroittavat kyniään. Itse ilahduin huomatessani, että ehdokkaiden 

joukossa oli myös kollegoitamme, jotka ovat pitkänlinjan ammattilaisia. Toivottavasti heitä tuli 

valituksi, jotta heidän asiantuntijuuttaan ja osaamistaan hyödynnetään.  

 

Marraskuun lopulla Suomen Fysioterapeuttien uusi edustajisto kokoontui Lahdessa ja valitsi uuden 

hallituksen ja puheenjohtajiston. Kaudelle 2022-2024 valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi Tiina 

Mäkinen ja varapuheenjohtajaksi Tanja Balk. Liiton hallitukseen valittiin mukavasti uutta verta - ja 

muutama vanha konkari. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sanna Hosio, Aino Tynkkynen, 

Kati Naamanka, Marko Demidoff ja Veli-Pekka Haapala. Hallituksen varajäseninä uudella kaudella 

toimivat Laura Järvi, Emmi-Juulia Hirviniemi, Mari Leskinen, Kirsi Säynevirta ja Emma Mälkiä. 

Lämpöiset onnittelut kaikille edustajille hyvistä henkilövalinnoista! Meillä on nyt hallituksessa 

monipuolinen kattaus ammattikuntamme aktiivisia edustajia. 

 

Luonto tarjoaa nyt oivat mahdollisuudet talviulkoiluun. Toivotankin teille vauhdikkaita luisteluja ja 

suihkivia suksia! 

 

 

Mari Leskinen   

  

Mari Leskinen, pj 

Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry. 

leskmari@gmail.com 

Kuva: Mari Leskinen 
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Apurahat 

 

Yhdistys myönsi apurahoja 

Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä kolme kappaletta. Rahaa oli jaettavissa 500 €.  

Hallitus myönsi apurahoja seuraavasti: 

 Miia Lähteenmäki, 200 € TAMKin täydennyskoulutus lasten fysioterapian syventävät 

opinnot, 12 ov. 

 Eino Arimo, 100 € SOMTY Whiplash hybridikurssi 

 Lotta Korventausta, 200 € Aku- ja triggerpistekurssi 

Onnittelut apurahojen saajille! 

 

Vuoden 2022 apurahat päätetään syksyllä  

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

kahden edellisen kalenterivuoden aikana (esim. vuonna 2019 apurahan saanut voi hakea uudelleen 

vuonna 2022). 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 31.10.2021. 

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

Tiedustelut ja lomakkeen palautus: 

Puheenjohtaja Mari Leskinen 

leskmari@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kuva: Pixabay 

https://trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/lomakkeet/
mailto:leskmari@gmail.com
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Apuraha auttoi vahvistamaan ammattitaitoa 
teksti: fysioterapeutti Lotta Korventausta 

 
Hain ja sain Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry:ltä apurahan viime vuonna, käytettäväksi ammat-

titaitoa vahvistavaan täydennyskoulutukseen, kiitos vielä siitä! 

 

Osallistuin Jari Ylisen "Aku- ja triggerpistekurssille" viime syksynä. Koulutus kesti 3 viikonloppua. 

 

Erityisesti tuki- ja liikuntaelinten kipu- ja jännitystiloissa, joissa lääkitys ei helpota oireita, on aku-

punktio tärkeä hoitomenetelmä. Lääketieteellisissä tutkimuksissa akupunktion on todettu lievittävän 

kipua neurohormonien ja elimistön omien reflektoristen mekanismien kautta. Koska akupunktio on 

yksi fysikaalisen hoidon hoitomuodoista, on tärkeää, että hoitoa antavilla terveydenhuollon ammat-

tihenkilöillä on asiantuntemusta myös muiden hoitojen suhteen, jotta optimaalinen hoito voidaan 

valita yksilöllisesti. Usein on tärkeää myöskin yhdistää eri hoitoja ja ohjata erityisesti näyttöön pe-

rustuva kuntoutus. (medirehab.com, viitattu 4.2.2022.) 

 

Omakohtaisen kokemuksen perusteella voin lämpimästi suositella Jari Ylisen koulutuksia. Opetus 

oli selkeää ja ryhmä sopivan pieni runsaaseen käytännön harjoitteluun. Koulutus sisälsi ainakin it-

selle hyvää kertausta myös fysioterapian perusasioista, eli anatomiasta. Asiat myös kietoutuvat yh-

teen, parhaillaan opiskelemani Steccon faskiamanipulaatiopisteet ovat paljolti samoja kuin aku- ja 

triggerpisteet. 

 

Itse koen erittäin tärkeäksi ja itseä motivoivaksi säännöllisen lisäkouluttautumisen. Vaikka opiskelu-

päivät ovat usein tiiviitä ja ajoittuvat omille vapaapäivillekin, niin kummasti ne kuitenkin jaksaa ja 

niistä saa lisäinspiraatiota omaan työhön. 

 

Mukavaa kevään odotusta! 

 

 

 

Kuva: Pixabay 

http://medirehab.com/
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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: 

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 – Jäsenet – Jäsenmaksut. 

 

Jäsenasioita 

 
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, sekä yhdistykselle että liitolle, voit tarkistaa eAsioinnista. Sitä kautta voit 

myös ilmoittaa muutoksista mm. työsuhteessa ja osoitetiedoissa. Näet eAsioinnissa myös 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! 

https://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 

https://www.suomenfysioterapeutit.fi/jasenet/palvelut-ja-edut/
mailto:toimisto@suomenfysioterapeutit.fi
mailto:info.trefysioterapeutit@gmail.com
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Yhdistyksen vuosikokous tänäkin vuonna verkossa – tule kuulolle!  
 

 

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen keskiviikkona 23.3.2022 klo 18.00 

 

Vuosikokous järjestetään TEAMS-kokouksena. 

 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

 

Ilmoittaudu kokoukseen: maarit.piirtola@helsinki.fi 16.3.2022 mennessä. Saat ko-

kouksen osallistumislinkin sähköpostiisi viimeistään edellisenä päivänä.  

Hallitus 

    
 

 

Hoidathan jo jäsenasiasi eAsioinnin kautta?  
 

eAsioinnin löydät liiton sivujen kautta (suomenfysioterapeutit.fi) tai suoraan osoitteesta: 

https://easiointi.yap.fi/fysioterapeutit     

 

Liiton sivujen kautta mennessä, voit katsoa videoita eAsioinnin käytöstä. 

 

eAsioinnin kautta voit muun muassa päivittää henkilö- ja jäsentietojasi sekä tarkastella maksamiasi 

jäsenmaksujasi. Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa, että nimi- ja yhteystiedot sekä työpaikkatiedot 

ovat ajan tasalla.   

 

 

 

    

mailto:maarit.piirtola@helsinki.fi
https://easiointi.yap.fi/fysioterapeutit
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Valmistuminen fysioterapeutiksi koronan varjossa 

 

Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistui jälleen 17.12.21 uusia kollegoita. Vallitsevasta pande-

miatilanteesta johtuen ei ulkopuolisia voitu pienimuotoiseen tilaisuuteen kutsua. Valmistuville lähe-

tettiin yhdistyksen tervehdys ja pieni ”infopaketti” sähköpostin välityksellä. 

 

Yhdistys jakoi, kuten aiempinakin vuosina, ohjatussa harjoittelussa hyvin menestyneelle valmistu-

valle fysioterapeutille stipendin. Tällä kertaa stipendin sai fysioterapeutti Sonja Arminen. Paljon on-

nea! 

 

Kuten aiempinakin vuosina Tamkissa palkittiin myös vuoden ohjaava fysioterapeutti. Hän on 

Kanta-Hämeen keskussairaalassa työskentelevä ft Marianne Lehtinen. Onnea valinnasta! 

 

Valinnan perusteluissa mainitaan mm., että ohjaava fysioterapeutti otti opiskelijan vastaan kunnioit-

tavasti ja mukavasti. Hän käytti myös paljon aikaansa ja panostusta siihen, että opiskelija pääsi 

osaksi työyhteisöä ja ennen kaikkea hänellä olisi mukavaa olla harjoittelussa. Ohjaava fysiotera-

peutti oli erittäin ammattitaitoinen ja opiskelijan oppiminen oli hänelle tärkeää. Lisäksi ohjaava ha-

lusi kehittää myös omaa toimintaansa ja pyysi opiskelijalta tasaisin väliajoin palautetta omasta toi-

minnastaan. Lisäksi hän varmisti opiskelijan riittävän osaamisen ennen kuin päästi hänet toimimaan 

yksin potilaiden kanssa. Nämä perustelut kertovat fysioterapeutin ammattitaidosta ja aidosta välittä-

misestä sekä potilaita että opiskelijaa kohtaan. 

 

Ohjaavat fysioterapeutit ovat aivan avainasemassa tulevien kollegoiden opiskelussa. Heidän panok-

sensa opiskelijoiden oppimisessa on korvaamaton. Myös se, että työnantaja mahdollistaa ohjaavien 

fysioterapeuttien työn opiskelijoiden ohjauksessa oman työn ohella on merkityksellistä. Näin pan-

demian aikana fysioterapeuttiopiskelijoilla on ymmärrettävästi ollut vaikeuksia löytää harjoittelu-

paikkoja. Toivottavasti tilanne pian helpottaa ja opiskelijat pääsevät oppimaan aidoissa ympäris-

töissä. Toivonkin, että mahdollisimman monella yhdistyksemme jäsenellä olisi mahdollisuus ja halu 

ottaa opiskelijoita ohjattavakseen. Se on ammattikuntamme ja koko fysioterapia-alan tulevaisuuden 

kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

 

Terveisin opiskelijavastaava Hannele Anttila 

 

 
Kuva: Pixabay 
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Musiikkiliikunnalla liikettä lasten arkeen 
Teksti: terveystieteiden tohtori (liikuntalääketiede), filosofian maisteri (musiikkikasvatus), fy-

sioterapeutti Pipsa Tuominen 

 

Väittelin tohtoriksi keväällä 2021 musiikkiliikunnan käyttämisestä lasten paikallaanolon vähentä-

miseksi ja liikkumisen lisäämiseksi. Alla oleva teksti on lyhennelmä väitöskirjastani Music-based 

Exercise Activities for Children, Effects on Sedentary Behavior, Physical Activity, Intervention Im-

plementation, and Enjoyment, joka on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75314. 

 

Musiikkia on kaikkialla. Se on osa päivittäistä elämäämme. Musiikkia käytetään kaikissa ympäris-

töissä ja kulttuureissa, kaiken ikäisenä. Kiinnostus musiikin ja liikkeen välisiin yhteyksiin on viime 

vuosikymmeninä lisääntynyt, mikä näkyy monialaisen tutkimuksen räjähdysmäisenä kasvuna. 

Näissä tutkimuksissa on selvinnyt, että musiikki vaikuttaa esimerkiksi sykkeeseen, verenpaineeseen 

ja hengitykseen eli sillä on suoria, fysiologisia vaikutuksia elimistöömme. Musiikki herättää tun-

teita, luo mielikuvia ja palauttaa mieleen muistoja. Musiikilla on siis psyykkisiä ja emotionaalisia 

vaikutuksia. Musiikkia koetaan, tulkitaan, ymmärretään ja opitaan erilaisilla tavoilla. Näin ollen 

musiikki vaikuttaa meihin myös kognitiivisella tasolla. Musiikin terapeuttiset ja ergogeeniset vaiku-

tukset näkyvät siten, että musiikki voi siirtää huomion pois epämiellyttävistä asioista, lisätä liikku-

misen tehoa tai esimerkiksi vähentää liikunnan aikana koettua kuormitusta. Musiikki voi lisätä yh-

teenkuuluvuuden tunteita, motivoitumista ja harjoitteluun sitoutumista eli musiikilla on lisäksi sosi-

aalisia vaikutuksia.  

 

Aktiivinen liikkuminen ja liiallisen paikallaanolon välttäminen tukevat lasten tervettä kasvua ja ke-

hitystä. Useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että alle kouluikäiset lapset liikkuvat ter-

veytensä kannalta liian vähän ja viettävät pitkiä aikoja paikoillaan istuen. Lapsille mielekästä lii-

kuntaa käyttämällä voidaan katkaista terveydelle haitallisia pitkiä paikallaanolojaksoja.  

 

 
Kuva: Pixabay 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75314
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Musiikkiliikuntavideot ja musiikkimatto liikkumisen välineinä 

 

Vaikka lasten paikallaanoloa ja fyysistä aktiivisuutta on viime vuosina selvitetty, on edelleen epäsel-

vää, millaiset keinot olisivat tehokkaita paikallaanolon vähentämiseen ja liikkumisen lisäämiseen. 

Harjoitteluun sitoutuminen ja siitä nauttiminen ovat keskeisessä roolissa pysyvien liikuntatottumus-

ten luomisessa. Pienillä lapsilla vanhemmat ovat tärkeitä liikkumisen mahdollistajia, kannustajia ja 

ylläpitäjiä. Lisätieto vanhempien vaikutuksesta lasten paikallaanoloon ja fyysiseen aktiivisuuteen on 

tarpeen, jotta paremmin ymmärrettäisiin, miten lasten liikkumista voidaan edistää. Musiikkiliikunta 

voi olla siihen hyvä keino. 

  

Väitöstutkimuksessani selvitin musiikkiliikuntavideoiden ja musiikkimatolla tapahtuvan liikkumi-

sen vaikutuksia lasten liikemittarilla mitattuun paikallaanoloon ja fyysiseen aktiivisuuteen kahdek-

san viikkoa kestävän intervention aikana. Lisäksi tarkastelin harjoittelun määrää ja sisältöä, lasten 

sitoutumista harjoitteluun, sekä harjoittelusta nauttimista.  

 

Väitöstutkimukseni koostui kahdesta tutkimusaineistosta. Moving Sound -tutkimuksessa käytettiin 

musiikkiliikuntavideoita (UKK-instituutti) ja Step into Music! -tutkimuksessa musiikkimattoa (Jy-

väskylän yliopisto). Musiikkimatto poikkeaa monille tutusta tanssimatosta siten, että liikkuessaan 

matolla lapsi itse luo ääniä ja musiikkia. 

 

Osallistujat 

 

Yhteensä 203 äiti–lapsi-paria Moving Sound -tutkimuksessa ja 14 perhettä Step into Music! tutki-

muksessa sisällytettiin analyyseihin. Tutkimukseen osallistuvat lapset olivat 4–7-vuotiaita. Moving 

Sound -tutkimuksen osallistujat arvottiin koe- ja verrokkiryhmiin, Step into Music! tutkimuksessa 

osallistujien omaa alkutilannetta verrattiin lopputilanteeseen.  

 

Paikallaanoloa ja fyysistä aktiivisuutta mitattiin lapsilta ja tutkimukseen osallistuneilta aikuisilta lii-

kemittareilla ennen kahdeksan viikon harjoittelujaksoa sekä ensimmäisellä ja viimeisellä harjoitte-

luviikolla. Liikemittaria käyttämällä eroteltiin päivittäinen paikallaanoloaika, seisominen sekä eri 

tehoilla tapahtuva fyysinen aktiivisuus. Harjoittelun määrästä ja sisällöstä, harjoittelukokemuksista 

sekä -motivaatiosta kerättiin tietoa päiväkirjojen ja kyselyiden avulla. 

 

Tulokset 

 

Tavoitteena molemmissa tutkimuksissa oli harjoitella vähintään joka toinen päivä, mutta toteutu-

neen harjoittelun määrä vaihteli suuresti. Erityisesti Moving Sound -tutkimuksessa musiikkiliikun-

tavideoiden kiinnostavuus väheni merkittävästi tutkimusjakson aikana – vain 36 % vanhemmista 

raportoi lapsen käyttäneen videoita säännöllisesti intervention aikana. Step into Music! tutkimuk-

sessa 79 % lapsista käytti musiikkimattoa koko tutkimusjakson ajan, myös viimeisellä interventio-

viikolla. 

 

Lapset viettivät valveillaoloajastaan noin 59 % (7 h 30 min) makoillen, istuen tai seisten. Kevyttä 

fyysistä aktiivisuutta valveillaoloajasta oli noin 23 % (3 h) ja reipasta tai rasittavaa fyysistä aktiivi-

suutta noin 18 % (2 h 20 min). 

 

Tulosten mukaan muutokset lasten paikallaanolossa ja fyysisessä aktiivisuudessa olivat keskimäärin 

pieniä ja erot liikkumisen määrässä vaihtelivat perheiden välillä. Tulokset antoivat viitteitä siitä, että 

lapsilla, jotka käyttivät musiikkiliikuntavideoita tai musiikkimattoa ohjeiden mukaan, paikallaanolo 

väheni ja reipas ja rasittava liikkuminen lisääntyivät lähtötilanteeseen verrattuna. Lasten positiiviset 

kokemukset ja perheeltä saatu rohkaisu olivat yhteydessä itseraportoidun fyysisen aktiivisuuden li-
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sääntymiseen. Erityisesti vähän liikkuville lapsille omalta perheeltä saatu kannustus on tärkeää posi-

tiivisten liikkumiskokemusten syntymiseksi. Tulosten mukaan lasten omat tai vanhempien musiik-

kiharrastukset, liikkumisesta nauttiminen tai molemmat lisäsivät lasten sitoutumista musiikkiliikun-

taan. 

 

Perheiden musiikkiharrastukset vaikuttavat liikkumiseen myönteisesti 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa musiikin käytön on havaittu lisäävän fyysisen aktiivisuuden määrää 

ja intensiteettiä sekä parantavan lasten motorisia taitoja. Väitöstutkimuksessani lapset, jotka noudat-

tivat annettuja harjoitteluohjeita, vähensivät paikallaanoloaan ja lisäsivät reipasta ja rasittavaa liik-

kumistaan lähtötilanteeseen verrattuna.  

 

Äitien musiikkitausta, esimerkiksi laulaminen, soittaminen tai tanssiminen, vaikutti positiivisesti 

lasten kevyen fyysisen aktiivisuuden määrään. Lisäksi lapset, joiden äidit motivoituivat ainakin 

kohtalaisesti musiikkiliikuntavideoilla käytetystä musiikista, lisäsivät reipasta ja rasittavaa liikku-

mistaan todennäköisemmin kuin lapset, joiden äidit suhtautuivat käytettyyn musiikkiin neutraalisti.  

Lasten omat musiikkiharrastukset eivät vaikuttaneet liikemittarilla mitattuun paikallaanoloon tai 

liikkumiseen. Lapset käyttivät musiikkimattoa keskimäärin kaksi kertaa viikossa noin 15 minuuttia 

kerrallaan, mutta erot maton käytössä olivat suuria lasten välillä. Kuitenkin sellaiset lapset, jotka 

osallistuivat päiväkodissa musiikkiryhmään tai harrastivat soittamista tai tanssimista, käyttivät mu-

siikkimattoa ajallisesti enemmän ja intensiivisemmin kuin lapset, joilla ei ollut musiikkitaustaa. 

 

 

 
Kuva: Pixabay 
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Lasten liikkumisen suositukset 

 

Lapsille suositellaan vähintään kolmen tunnin fyysistä aktiivisuutta joka päivä. Lapsi oppii asioita 

käytännön tekemisen kautta tutkien ja kokeillen. Päivittäisen fyysisen aktiivisuuden pitäisi sisältää 

kuormittavuudeltaan vaihtelevaa tekemistä: pari tuntia kevyttä liikuntaa ja ulkoilua, vaikkapa pal-

lonheittoa, keinumista, pyöräilyä ja retkeilyä ja tunnin verran oikein vauhdikasta puuhaa, esimer-

kiksi erilaisia juoksuleikkejä. Lisäksi on tärkeää muistaa, että lapselle on tärkeää myös hyvin kevyt 

puuhailu, leikkiminen, sekä riittävä uni ja lepo.  

 

Arkisissa touhuissa on hyvä huomata, että sisälläkin voi olla aktiivinen ja fyysisesti passiivista toi-

mintaa, esimerkiksi tv:n katselua, voi tauottaa. Jo yksi tunti on pitkä aika pysyä paikallaan! Passii-

vista ruutuaikaa voi korvata aktiivisella: useissa lastenohjelmissa on nykyisin mukana aktivoivia 

elementtejä, kuten erilaista liikuntaa ja tansseja. Vanhempien ja lasten yhteinen tekeminen lisää las-

ten liikkumista tehokkaammin kuin erilliset vanhemmille tai lapsille suunnatut harjoitusohjelmat 

Myös koko perheen yhteinen puuhailu tukee suositusten mukaisia tavoitteita. 

 

Musiikin hyödyntäminen myös fysioterapiassa on mahdollista. Liikkeiden rytmittäminen musiikin 

tempoon tukee niiden suorittamista ja motorista oppimista. Lasta ja vanhempia motivoivan musiikin 

valinta sekä perheen yhteisen tekemisen tukeminen voisivat olla keinoja säännöllisten harjoittelutot-

tumusten luomiseksi ja harjoitteluun sitoutumiseksi.  

 

Pipsa Tuominen kuvattuna tammikuussa 2022 kun  

hän sai yhdistykseltä liikunnallisen muistamisen. 
Kuva: Saija Karinkanta   
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Edustajisto kokoontui Lahdessa 

 
Suomen fysioterapeuttien (jatkossa Liitto) ylin päättävä elin, edustajisto, aloitti uuden kolmivuotis-

kautensa kokouksessaan Lahdessa marraskuun lopulla viime vuonna. Edustajia kokouksessa oli 22 

ja lisäksi Liiton hallitus, toimihenkilöitä ja opiskelijoiden edustaja. Kokous valitsi puheenjohtajak-

seen Sanna Paasu-Hynysen Keski-Suomesta ja varapuheenjohtajaksi allekirjoittaneen. Koska Sanna 

oli estynyt saapumasta tähän kokoukseen, puheenjohtajan nuijan varressa oli tällä kertaa varapu-

heenjohtaja. Ilahduttavaa oli huomata, että edustajistossa oli paljon uusia ja nuoria fysioterapeutteja, 

jotka näin osoittavat kiinnostusta fysioterapeuttien edunvalvontaan ja fysioterapian kehittämiseen. 

He käyttivät myös rohkeasti puheenvuoroja kokouksen aikana. 

 

 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Tampereen Seudun Fysioterapeuttien edustaja Hannele Anttila. 

Kuva: Mari Leskinen  

 

Kokouksessa käsiteltiin Liiton sääntöjen mukaisesti edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpää-

tös ja kuultiin myös Liiton puheenjohtajan Tiina Mäkisen selvitys kuluvan vuoden (2021) taloudel-

lisesta tilanteesta. Numeroiden valossa Liiton tilanne vaikuttaa hyvältä. Menneeseen toimintaan ei 

voi vaikuttaa, mutta on hyvä saada kokonaiskuva tilanteesta, jotta uuden toiminnan suunnittelua 
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voidaan tehdä tarkoituksenmukaisesti. Tulevasta toiminnasta keskusteltiin hyvässä hengessä. Edus-

tajisto hyväksyi Liiton strategian, toimintalinjat vuosille 2022–2024 sekä toimintasuunnitelman 

vuodelle 2022. Lisäksi vahvistettiin talousarvio vuodelle 2022. 

 

 
Edustajisto työssään. Kuva: Hannele Anttila 

 

Edustajiston tehtäviin kuului myös valita Liiton hallinnon keskeiset toimijat seuraavaksi kolmivuo-

tiskaudeksi. Suomen fysioterapeuttien puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Tiina Mäkinen Lounais-

Suomen fysioterapeuteista ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Tanja Balk Psykofyysisestä fysiotera-

piayhdistyksestä. Muita ehdokkaita ei ollut. Hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi sen sijaan oli 

paljon ehdokkaita, mikä oli todella ilahduttavaa. Hienoa huomata, että myös hallitustyöskentely 

kiinnostaa. Ja mikä parasta suurin osa ehdokkaista oli ensikertalaisia. Varsinaisiksi, viideksi, jäse-

niksi oli ehdolla 11 fysioterapeuttia, joista uusia peräti yhdeksän! Valituiksi heistä tuli neljä eli yksi 

varsinainen jäsen on toiminut aiemmin Liiton hallituksessa. Hallituksen varajäseniksi (myös viisi) 

oli ehdolla kahdeksan henkilöä, joista kuusi oli uusia. Valituiksi tuli kolme uutta fysioterapeuttia ja 

kaksi aiemmin mukana ollutta. Yhdistyksemme puheenjohtaja Mari Leskinen valittiin uudelleen va-

rajäseneksi. Onneksi olkoon Mari! 

 

Edustajiston puheenjohtajana toimiminen oli mielenkiintoista ja mukavaa, koska kokouksessa val-

litsi asiallinen, mutta rento tunnelma koko kaksipäiväisen tilaisuuden ajan. Oli hienoa keskustella ja 

vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa myös kokouksen ulkopuolella. Olen vakuuttunut, että Liiton 

toiminta on hyvissä käsissä ja fysioterapeuttien edunvalvonta ja fysioterapia kehittyvät seuraavan 
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komivuotiskauden ajan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Marraskuussa seuraavassa edustajis-

ton kokouksessa hyväksytään sitten vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toivottavasti 

silloin ollaan jo palattu normaaleihin oloihin. Aktiivista vuotta 2022. 

 

Pysykää terveinä! 

 

 
Hallituksen uudelle kaudelle valittuja. Puheenjohtaja Tiina Mäkinen on kuvassa  

4. vasemmalta ja varapuheenjohtaja Tanja Balk 3. vasemmalta. Yhdistyksemme  

puheenjohtaja Mari Leskinen jatkaa uudessakin hallituksessa (1. vasemmalla).  
Kuva: Hannele Anttila 

 
 

Terveisin Hannele Anttila, joka toimii yhdistyksen edustajana edustajistossa 
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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 

Tuula Pajumäki 

 

tuula.pajumaki@phpoint.fi 

 

 

FACEBOOK   Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry     INSTAGRAM @tampereen_fysioterapeutit         

http://trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/ 
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