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Pohjanmaan Fysioterapeutit julkaisee toukokuun lopulla sähköisen infon, jon-ka tarkoituksena on vastata jäsenten kysymyksiin Suomen Fysioterapeuttien toiminnasta sekä ammatillisena että taloudellisena edunvalvojana, eri jäse-nyysvaihtoehdoista, jäsenmaksuista sekä Kuntoutusalan Asijantuntijat ry:stä.

Toivomme aktiivista osallistumistanne infon sisältöön lähettämällä meille ky-
symyksiä mieltänne askarruttavista asioista. Kysymyksiä voitte lähettää säh-
köpostitse niina.makynen@gmail.com, postitse Niina Mäkynen, Mäkikyläntie 
56, 61350 HUISSI tai Pohjanmaan Fysioterapeutit ry:n facebook sivun kautta. 

Julkaisemme infon YouTube kanavallamme, minne lähetämme linkin sähkö-

postitse jäsenillemme. Tarkistathan, että yhteystietosi sekä sähköpostiosoit-

teesi jäsenrekisterissämme ovat ajan tasalla.

Kysymysten tulisi olla perillä viimeistään 10.5.2016.
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Niina Mäkynen, puheenjohtaja
Mäkikyläntie 56
61350 HUISSI 
0407634685
niina.makynen@gmail.com
”Anna aurinkosi loistaa”

Laura Järvi, jäsensihteeri 
Nahkurinkatu 1 A 4
62100 Lapua
040 - 7011404
jarvilaura@gmail.com
”Mitä tänään opittaisiin?”

Veli-Pekka Haapala,  
varapuheenjohtaja ja sihteeri
postilaatikko@fysioterapiaforte.fi
”Never say never”

Marika Kääriäinen,  
sihteeri ja opiskelijavastaava
marika.kaariainen@hotmail.com
”When you talk, you are only repeating what 
you already know. But if you listen, you may 
learn something new.”

Tiina Isomäki, talousvastaava 
tiina.isomaki@hotmail.com
”Negative mind will never give  
you a positive life”

Iida Viitasalo, talousvastaava
iidaviitasalo@gmail.com

Vastaava päätoimittaja: Hanne Ylipelkonen
Taitto:  www.iso-m.com
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Henna Paananen,  
viestintä- ja tiedotusvastaava 
henna.paananen@live.fi
”Elä hetkessä ja nauti arjen pienistäkin asioista.”

Hanne Ylipelkonen, 
viestintä- ja tiedotusvastaava
hanne.ylipelkonen@gmail.com
”do what you love”

Mari Mantere, koulutusvastaava 
mari.mantere@gmail.com
”The world is changed by your example,  
not by your opinion”

Saija Kämäräinen, koulutusvastaava
kamarainensaija@gmail.com
”The best preparation for tomorrow is doing  
your best today” -H. Jackson Brown Jr.

Eero Viitikko, opiskelijavastaava
eepi89@gmail.com
”Asenteella.”

Marita Ottela, yrittäjäyhdyshenkilö
marita.ottela@netikka.fi

Anu Seilo
anu.alanko@netikka.fi
”Keep it simple”
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Vuosikokouksessamme 4.3.2016 yhdis-
tyksemme pitkäaikainen luotsi Tar-
ja Svahn siirsi puheenjohtajan nui-

jan eteenpäin ja otin sen vastaan kiitollisena 
luottamuksesta sekä saamastani tuesta. Teh-
tävään lähdin avoimin mielin, nöyränä, mut-
ta myös innokkaana uusien haasteiden edes-
sä. Luotan hallitukseemme, jonka jäsenissä 
on pitkällistä kokemusta yhdistystoiminnasta 
omaavia sekä myös uusia tuoreita toimintaa 
eteenpäin vieviä toimijoita.

Itse olen ensikosketukseni Pohjanmaan 
Fysioterapeutteihin saanut vuonna 2006 tuo-
reena fysioterapiaopiskelijana ilmoittautues-
sani ryhmäni opiskelijayhdyshenkilöksi, mis-
tä edelleen muistona T-paita. Valmistumise-
ni jälkeen olen työskennellyt niin yksityisellä, 
kuin myös kunnallisella sektorilla ja tällä het-
kellä työskentelen JIK ky:ssä. Asumme mie-
heni, sekä kolmen lapsemme kanssa Ilmajo-
en lakeudella, missä lenkkeillen rauhoitan aja-
tuksiani arjen keskellä.

Yhdistystoiminnan koen tärkeäksi osaksi 
jäsentemme äänen esiintuomista yhteiskun-
nassa.  Fysioterapeutteina toimimme työs-
sämme hyvin itsenäisesti tutkien, suunnitel-
len, ohjaten sekä arvioiden, emmekä aina tuo 
esiin omaa asiantuntijuuttamme muille yh-
teistyötahoille tai ammattiryhmille. Vapaaeh-
toiset antavat osaamistaan, aikaa sekä energi-
aansa yhteisten asioiden eteenpäin viemisek-
si liiton kautta, sekä alueemme fysioterapeut-
tien ammattitiedon ja –taidon kehittämisek-
si. Myös jäsentemme välisenä yhdyssiteenä 
toimimista pidän jatkossakin tärkeänä osana 
yhdistyksen toimintaa. Liittommekin on tänä 
vuonna ottanut entistä selkeämmän otteen 
fysioterapeuttien sekä kuntoutuksen aseman 
vahvistamiseksi sosiaali- ja terveydenhuol-

Uusi puheenjohtaja esittäytyy

tojärjestelmässä ja koen tärkeäksi saada olla 
osana edistämässä tätä asiaa.

Puheenjohtajakauteni alkaa melko voi-
makkaidenkin muutosten tuulten puhalta-
essa, niin liittotasolla, kuin myös koko sosiaa-
li- ja terveydenhuoltojärjestelmässä. Kuiten-
kin pieni päättäväinen hymy huulilla, luotta-
en tulevaan, lähden kohti haasteita. Olemal-
la jäsenenä tuot myös oman tukesi yhteisen 
äänemme esiin tuomisessa. Asiantuntijuus 
lähtee meistä itsestämme, pyritään olemaan 
tuon termin arvoisia.

Keväisin terveisin
Niina Mäkynen
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Pohjanmaan  
Fysioterapeutit  
Facebook:ssa! 


