
SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY

Jäsentiedote maalis-huhtikuu 2016

                                   Ihan aluksi esittelyssä uusi/vanha hallitus :) 

Kuvassa takarivissä vasemmalta lukien Oili Von Holten, Virpi Laine, Marika Hillo, Elina 
Lahdenperä. Keskirivissä vasemmalta lukien TerttuPihlajamäki, Anna-Kaisa Eronen, Netta 
Turunen, Jaana Ruotsalainen, Minna Väre, Sari Manninen ja eturivissä Ritva Siipola ja 
Minna Mattlar.

Järjestäytymiskokouksessa 9.4 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Minna Mattlar. 
Sihteeriksi Elina Lahdenperä ja rahastonhoitajaksi Terttu Pihlajamäki. 
Tiedotustyöryhmässä jatkaa Oili Von Holten ja Anna-Kaisa Eronen. Porinapiirivastaavaksi 
valittiin Minna Väre. Hallituksesta erosivat Mari Häggvist ja Sanna Tikkanen ja heidän 
tilalle valittiin Jenina Paukkunen Vantaalta sekä Sanna Hosio Jyväskylästä. Tervetuloa 
uudet hallituksen jäsenet! 



Vuosikokous pidettiin hienossa Katajanokan vankilassa 12.3 missä saimme kokouksen 
lisäksi kuulla upean teatraalisen Hella Wuoljoen tarinan mieleenpainuvassa entisen 
vankilan ympäristössä. 

Fysioterapialiiton terveisiä:

Olethan muistanut päivittää jäsenyytesi fysioterapialiittoon? Jos et ole, kätevimmin 
päivitys käy liiton nettisivujen kautta https://www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php

Suomen Fysioterapeutit ovat muodostaneet yhdessä Suomen Toimintaterapeuttiliiton kanssa 
akavalaisen Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n, jonka kautta hoidetaan  fysioterapeuttien 
ammatillinen ja taloudellinen edunvalvonta. Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:llä on edustaja useissa 
tärkeissä toimielimissä (esimerkiksi neuvottelujärjestö JUKO:n KV-TES -jaostossa) ja näin suorat 
vaikuttamisen väylät fysioterapeuttien työehtoihin ja palkkaukseen. Kuntoutusalan Asiantuntijat ry 
toimii myös tiiviisti yhteistyössä muiden akavalaisten terveydenhuoltoalan ammattiryhmien kanssa. 
Joita ovat mm. lääkäriliitto, työterveyshoitajaliitto, puheterapialiitto, terveydenhoitajaliitto, 
pyskologikiitto, farmasialiitto ja lisäksi 29 muuta liittoa.  

Kun olet Suomen Fysioterapeuttien varsinainen jäsen tai opiskelijajäsen, saat automaattisesti kaikki 
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n ja Akavan tarjoamat edut. Katso järjestörakenne alla olevasta 
linkistä.  http://suomenfysioterapeutit.fi/images/Liitteet/Infografiikka_2016.pdf 

Koulutukset: 

Faskiakoulutus tulossa Ouluun 30.9-1.10.2016. Ilmoittautuminen alkaa 1.6 ja viimeiset 
ilmoittautumiset 17.8 mennessä osoitteeseen  sanfy.oulu(at)gmail.com.  Lisätietoja 
koulutuksesta tulossa yhdistyksen nettisivuille!! 

http://suomenfysioterapeutit.fi/images/Liitteet/Infografiikka_2016.pdf
https://www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php


Ilmoitukset:

Hyvä kuntoutusalan yrittäjä! Onko eläkkeelle jäänti ajankohtainen ja haluaisit korvauksen 
tehdystä työstäsi? Onko yritystoiminnan lopettaminen muusta syystä suunnitelmissasi?  

Nyt voisit hellittää ja myydä osakeyhtiömuotoisen yrityksesi koko osakekannan. Alan yksityinen, 
neurologiseen kuntoutukseen erikoistunut valtakunnallinen toimija haluaa laajentuakseen ostaa 
kuntoutusalan yrityksiä (fysio-, toiminta ja puheterapia), joiden liikevaihto on mielellään yli 
350 000€. Yrityksesi hyötyy kasvavan ja kehittyvän kuntoutuskonsernin mahdollisuuksista, 
teknologiaa unohtamatta. Henkilökuntasi on luonnollisesti tärkeä voimavara ja myös sinulla on 
halutessasi mahdollisuus jäädä ostajakonsernin palvelukseen yrityskaupan jälkeen. Tarjoa 
yritystäsi, niin kartoitetaan, löytyykö osapuolia hyödyttävä ratkaisu. Tutkin toimeksi saaneena 
huolella kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti. Lähetä oma kertomuksesi yrittäjyydestäsi ja 
yrityksestäsi yhteystietoineen sähköpostilla (os. viesti@investnono.fi), niin otan yhteyttä. Terv. 
Maijaliisa Vuento-Lammi.

Porinapiirit:

 Porvoon porinapiiri Yhteyshenkilö: Netta Turunen, netta.turunen(at)pp.inet.fi, puh.
040-7606556. Porinapiirin seuraava tapaaminen on ma 18.4 klo 17.00 Borgå 
Folkakademin tiloissa. Aiheena on Faskia training. Koulutuspalautteen sekä 
harjoittelutunnin pitää Kira Floman-Andersson. 

 Keski-Suomen porinapiirin yhteyshenkilö: Sanna Hosio, 
sanna.hosio(at)fysiocenter.fi

 Tampereen porinapiiri kokoontuu pääsääntöisesti Pirkanmaan 
Erikoiskuntoutuksessa (Itsenäisyydenkatu 2). Yhteyshenkilö: Lotta Korventausta 
korventaustalotta(at)hotmail.com

 Seinäjoen porinapiiristä lisätietoja antaa Merja Mäkelä puh. työ 06-4154312, koti 
040-8227364

 Kymenlaakson porinapiiri Yhteyshenkilö: Tiina Majander: p. 040-7104746, 
tiina.majander(at)pyhtaa.fi 

Aurinkoisin terveisin, Anna-Kaisa   
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