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Kevät on koittanut kylmänä mutta valoisana! Kylmim-
pänä kymmeneen vuoteen. Toisaalta valon lisäänty-
minen tuntuu aina yhtä tervetulleelta. 

Kevään aikana on jo ehditty käydä kuntavaalit ja 
SOTE-uudistuskin on nytkähdellyt jälleen uusilla askeleil-
la eteenpäin. Yhdistyksemmekin on mukana antamassa 
osaansa neuvottelupöydässä maakunnan tulevaisuutta 
suunnitellessa. On tärkeää tuoda esiin fysioterapian osaa-
mista ja kustannustehokkuutta, alamme vakaan aseman 
takaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Liittomme tekee ak-
tiivisesti töitä päättäjätasolle sekä valtakunnallisesti, mut-
ta jokainen voi myös itse tehdä töitä ammattikuntamme 
eteen toimimalla eettisesti, pitämällä osaamisen tasonsa 
korkeana ja edustamalla ylpeästi ammattikuntaamme sil-
loin kun siihen on mahdollisuus.

Aurinkoisin terveisin,
Niina

Puheenjohtajan terveiset

Hallitus esittäytyy:
Laura Järvi
jäsensihteeri

Olen yhdistyksen jäsensihteeri ja mukana 
hallituksessa nyt toista vuotta. Asun Lapualla, 
mutta käyn töissä Seinäjoella. Olen erikoistu-
nut neurologiseen aikuisfysioterapiaan, mutta 
tehnyt töitä myös lasten kanssa ja opiskellut 
välissä ihan muutakin kuin fysioterapiaa.”

Niina Mäkynen
puheenjohtaja

Olen kolmilapsisen Ilmajoella asustavan 
perheen äiti. Fysioterapeutiksi valmistuin 
Seinäjoelta 2010 ja nykyisin työskentelen 
perusterveydenhuollossa. Opiskelen tällä 
hetkellä työn ohessa YAMK tutkintoa, joten 
arki pysyy melko kiireisenä. Yhdistystoiminnan 
lisäksi harrastan monipuolista liikuntaa, tykkään leipoa 
ja kokeilla uusia asioita.
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Marita Ottela
yrittäjäyhdyshenkilö

- lääkintävoimistelijaksi valmistuin Jyväskylästä 
1981, pidempiä opintoja mm. vanhuksiin 2009 
ja lapsiin 2003, suoravastaanottokoulutus 2015, 
yrittäjyyteen liittyvät useat tutkinnot, jne.

- lisäopinnot 2012-2015 Kuntoutusohjaus ja 
-suunnittelu (AMK) sekä esteettömyyskartoitus

- yritys v. 1988 ( Kurikan Lääkintävoimistelu Marita Ottela Oy ) 
Fysioterapia Ottela, Kurikassa; Huom. yritystä perustaessanne miet-
tikää nimi loppuun asti J. Henkilökunta itseni lisäksi kolme ft ( Jenni, 
Sanna, Hanna ) ja kuntohoitaja ( Jaana )

- harrastukset: ns. ”liikunnan” lisäksi mökkeily ja lapsenlapsen kanssa 
ajan vietto

- ottakaa reippaasti yhteyttä missä tahansa yritysasioissa – ellen 
tiedä - otetaan selvää.

Henna Paananen
viestintävastaava

Hei! Olen valmistunut fysioterapeutiksi v.2004. 
Asun ja työskentelen Seinäjoella. Vuodesta 2011 
lähtien olen toiminut yrittäjänä ja tällä hetkellä 
olen töissä osa-aikaisesti päivien kuluessa 
ainutlaatuisissa hetkissä reilu 1-vuotiaan pojan 
kanssa. Hallituksessa olen ollut mukana   
noin kymmenen vuotta. 

Marika Nummijoki

Riikka Mettomäki

Veli-Pekka Haapala

Iida Viitasalo

viestintävastaava

viestintävastaava

varasihteeri

talousvastaava

Hei. Olen valmistunut fysioterapeutiksi 
Seinäjoen ammattikorkeakoulusta vuonna 
2004. Valmistumisen jälkeen olen työskennel-
lyt ikääntyvien fysioterapian parissa Kivipuron 
Kuntoutuskodissa. Perheeseeni kuuluu kolme 
lasta ja puoliso, jotka pitävät arjen kiireisenä. 
Harrastuksiini kuuluu lenkkeily ja muu liikunta sekä lasten kanssa 
touhuaminen ja matkusteleminen. Tämä on ensimmäinen kauteni  
Pohjanmaan fysioterapeuttien hallituksessa varajäsenenä. Vaikka olen 
aloittelija yhdistystoiminnassa, mutta minulta löytyy innokkuutta 
oppia uutta sekä olla toiminnassa mukana. 

Hei, olen vuonna 2004 valmistunut fysiotera-
peutti. Olen työskennellyt eri puolilla Suomea 
kunnallisella puolella ja nyt olen hoitovapaalla 
kolmen lapsen kanssa. On mukava päästä 
Pohjanmaan fysioterapeutit ry:n toimintaan 
mukaan. Aurinkoista kevättä kaikille!

Eero Viitikko
koulutusvastaava

Olen Kauhajoella asuva hiihtävä fysiotera-
peutti. Opiskelin SeAMK:ssa ja valmistuin sieltä 
keväällä 2013, josta lähtien olen työskennellyt 
Fysioterapia Forte Oy:ssä. PoFyn hallituksessa 
olen toiminut nyt kolme vuotta.

Saija Kämäräinen
koulutusvastaava

Hei, olen Saija Kämäräinen ja asun 
Kauhavalla. Työskentelen fysioterapeuttina 
Fysioterapia- ja Osteopatiapalvelu Balans-
sissa Alahärmässä. Sydäntäni lähellä ovat 
mm. koirat, hevoset, liikunta ja luonto.Anna Mansikkamäki

sihteeri, opiskelijavastaava

Valmistuin fysioterapeutiksi viime jouluna 
(2016) SeAMK:sta. Olen töissä Jalasjärvellä 
perusterveydenhuollossa. Asun Kurikassa, 
perheeseeni kuuluu miehen lisäksi kaksi 
lasta sekä kissa.

Anu Seilo
varapuheenjohtaja

Yhden lapsen äiti Ilmajoelta. Valmistunut fysi-
oterapeutiksi Seinäjoelta 2003. Lymfaterapeutti, 
selän ja tekonivelhoidon erikoistumisopinnot, 
cert. MDT. Työura pääosin toteutunut perust-
erveydenhuollossa. Ainainen matkakuumeilija, 
joka nauttii hyvästä ruuasta ja joogaamisesta. 
Toinen vuosi hallituksessa.

Mari Mantere
koulutusvastaava

Hei. Olen Mari Mantere Alahärmästä. Työsken-
telen Fysioterapia- ja osteopatiapalvelu Balans-
sissa. Teen töitä pääasiassa tules-asiakkaiden 
kanssa. Hallituksessa olen nyt kuudetta vuotta 
ja toimin koulutusvastaavana.
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Yksityisen terveydenhuoltopalvelun tuottajien Potilas-
tiedon arkisto -palveluun, Kantaan liittyminen on ollut 
usean fysioterapiayrittäjän ja toiminimellisen pelvelun-
tarjoajan ajatuksissa. Julkinen terveydenhuolto on ollut 
yksityistä puolta edellä ja he ovat jo totutelleet järjestel-
mään hyvän tovin. Sen sijaan yksityisiä fysioterapiapalve-
luja tuottavia yrityksiä Potilastiedon arkisto -palveluun oli 
liittynyt vuoden 2016 loppuun mennessä vain Fysio Cen-
ter (Susanna Antikainen) Jyväskylästä ja Naantalin Kunto-
keskus (Sanna Pennanen).  

Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyritykset Fysi ry. ja 
Susanna Antikainen kouluttivat helmikuun 21. päivä laa-
jaa yrittäjäjoukkoa Fysio Center Lewellin tiloissa. Päivässä 
olivat mukana myös Diarium- ja Acute -potilastietojärjes-
telmän edustajat, sillä sähkönen potilastietojärjestelmä 
on kaiken liittymisen perusta. Saimme aiheesta laajan ja 
käytännönläheisen informaation sekä kuulimme samalla  
päivämäärän,  jolloin sähköistä potilastarkistoa käyttävän 
yrittäjän tulee olla liittynyt Kantaan. Tämä päivämäärä on 
31.12.2017, josta nyt kaikki pidämme kiinni. Takarajan 
on asettanut Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos THL. THL:n 
17.2.1017 päivätyn kirjeen mukaan: ”Yksityisen tervey-
denhuollon palvelunantajien tulee liittyä Potilastiedon 
arkistoon ensi tilassa…… Asiakastietolain edellyttämä 
liittyminen on tehtävä mahdollisimman pian. Viranomai-
set seuraavat liittymisten etenemistä ja tarvittaessa ryh-
tyvät toimenpiteisiin, mikäli käyttöönottoa viivytetään 
tarpeettomasti.”

Potilastietojen tallentaminen valtakunnalliseen poti-

lastietoarkistoon Kantaan edellyttää liittymistä Kelan yl-
läpitämän Potilastiedon arkisto -palvelun käyttäjäksi. Liit-
tymisvelvoite koskee niitä yksityisiä terveydenhuollon 
palvelun antajia (yritykset ja toiminimet), jotka arkis-
toivat potilasasiakirjat sähköisesti. Liittymisvelvoite ei 
koske niitä palvelun antajia, jotka totetuttavat potilasasia-
kirjojen säilytyksen paperiarkistossa tai muussa arkistolai-
toksen hyväksymässä ei-sähköisessä muodossa. 

Kuitenkin yhtenä tärkeänä asiana mieleen koulutuk-
sessa jäi ääneen sanottu asia: ”Jos yrityksesi aikoo olla pal-
veluntuottajana tulevaisuudessakin (mm palvelusetelit, 
KELA), se ei onnistu, ellet liity Kanta-arkistoon!” 

Kantaan liittyminen on osa valtakunnallista digitali-
saatiota ja se on tervetullut kehityssuunta, vaikka liitty-
minen teetättää lisätöitä jokaiselle yrittäjälle. On tärke-
ää, että me yksityiset palveluntarjoajat olemme mukana 
tietojen sujuvassa hyödyntämisessä yksityisen ja julkisen 
palvelun välillä. Potilastiedon arkistoon kuuluminen edis-
tää asiakaskeskeistä palvelua. 

Kaikki perustiedot Kantaan liittymisestä löytyvät 
kanta.fi -sivustolta, Kanta-palvelujen käsikirjasta 
http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/kanta-
palvelujen-kasikirja-etusivu ja http://www.kanta.fi/fi/
web/ammattilaisille/kanta-palvelujen-kasikirja

Seuraavassa tiivistettyä tietoa samaan aiheeseen liit-
tyen: Käyttöönottoprosessi kestää 1-6 kk, riippuen yrityk-
sen valmiudesta (mm. käytössä olevan tietojärjestelmän 
Kanta-kelpoisuus, omavalvontasuunntelma ja sen tila, 
tietosuoja- ja turvakäytännön vaatimukset ja henkilökun-
nan koulutus). Alla kaavio käyttöönottoprosessista: 

Apua Kantaan -koulutus 21.2.2017, Jyväskylä
Järjestäjänä FYSI ry. yhdessä kouluttajan Susanna Antikaisen (Fysio Center Oy) kanssa

Potilastiedon arkisto -palvelu ja siihen liittyminen 

http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/kanta-palvelujen-kasikirja-etusivu
http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/kanta-palvelujen-kasikirja-etusivu
http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/kanta-palvelujen-kasikirja
http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/kanta-palvelujen-kasikirja
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Lisäksi alla oleva ABC Muistilista Kanta-palveluihin liit-
tyjille -opas on oiva apuväline prosessiin lähdettäessä: 

Liittymisprojektin muistilista pienillä lisäyksillä: 
1) Huolehdi, että käytössä on ajantasainen ja doku-

mentoitu omavalvontasuunnitelma ja päivitä se 
hyvissä ajoin ennen liittymistä, jotta voidaan osoit-
taa vaatimusten täyttyminen liittymisvaiheessa.

2) Varmista tietojärjestelmän valmiudet, valmiuden 
aikataulu sekä vaatimustenmukaisuus. Tietojärjes-
telmän täytyy olla sertifioitu (esim. Diarium ja Acu-
te). 

3) Varmista, että tietoliikenne, välittäjäpalvelut ja 
muu laitteisto, joita tarvitaan palvelun käyttämi-
seen, ovat vaatimusten mukaisia ja liittymisaika-
taulun mukaisesti käytettävissä.

4) Tee hallinnollinen liittymispäätös ja nimeä vastuu-
henkilö. Koulutuksessa saatu vinkki oli, että yhte-
ystietoihin kannattaa nimetä päävastuuhenkilön 
lisäksi varahenkilö/henkilöitä. 

5) Varmista, että tietojärjestelmän valmistaja ja välit-
täjä ovat toimittaneet selvityksen sertifiointivaati-
musten täyttymisestä.

6) Tee ajoissa hakemukset erilaisista varmenteista 
VRK:lle (varmennekortit sekä palvelin- ja järjestel-
mäallekirjoitusvarmenteet). 

7) Varmista, että THL:n  SOTE-organisaatiorekisterin 
ja IAH-koodiston tiedot ovat oikein ja riittävät. Tie-
tojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja 
IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin -ohjeessa 
kerrotaan periaatteet, miten tietoja voidaan ladata 
koodistopalvelimelta joko ohjelmointirajapintoja 
(Web Services, XML/SOAP) tai tiedostojulkaisuja 
(XML, Excel, teksti) käyttäen.

 Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä 
omiin tietojärjestelmiin (pdf 321 kt) 

 Lisäksi tarviset mm. OID-yksilöintitunnuksen /
koodin myöhemmin järjestelmään hakeutumisvai-
heessa. 

8) Kouluttaudu palvelun toimintamalleihin ja varmis-
ta tietoturvan- ja tietosuojaosaamisen tasot (hen-
kilöstön verkkokoulut).

9) Tiedota muutoksista henkilöstölle asiakkaille/poti-
laille ja sidosryhmille.

10) Varmista Katso-tunniste Kanta Ekstranetiin.
11) Tee liittymishakemus Kanta-palveluun (allekirjoi-

tusoikeuden omaava edustaja allekirjoittaa hake-
mus-sitoumuksen). Liittymishakemus tulee tehdä 
paperisena ja lähettää postin kautta palveluun. 
Ennen hakemuksen tekoa, käyttöönottokokeen 
päivämäärä tulee olla tieodssa. 

12) Valmistaudu tekniseen käyttöönottovaiheeseen; 
tee käyttöönottokoe (tapausesimerkkikoe) ja ota 
käyttöön Arkistonhoitajan käyttöliittymä (Kela 
vahvistaa läpimenon ja tuotannon aloituksen).

13) Varmista tuotannonaikaisen toiminnan laatu 
(häiriötilanteet, tietoturva- ja tietosuojatasoa yl-
läpidetään ja seurataan aktiivisesti omavalvonta-
suunnitelman vaatimusten mukaisesti, organisaa-
tiomuutokset).

Muuta koulutusantia tiivistetysti:
•	 Selaimista	 Firefox	 ja	 Explorer	 eivät	 ole	 tarpeeksi	

tietoturvallisia ( Acute pyrkii pois Explorerista). 
Windowsit ja Crome suositeltavia.

•	 Rakenteisen	kirjaamisen	harjoittelu	ja	käyttö	kan-
nattaa aloittaa välittömästi, jos ette ole sitä vielä 
tehneet. Näin ei tule liikaa opeteltavia asioita yh-
dellä kertaa eteen ja helpottaa Kantaan siirtymistä.

•	 Kortinlukijoita	liittyjät	ovat	tilanneet	netistä;	tarkis-
ta tilatessa että lukija on kortin kokoinen

ACUTE 45 min. : (Marita mukana)
•	 kokemusta	Kantaan	 liittymisestä	esim.	 lääkärikes-

kusten kanssa 
•	 varsinainen	 liittyminen	ei	kestä	pitkää,	mutta	nyt	

ollaan työstetty kokonaan uutta kirjausalustaa 
•	 ei	tarvitse	olla	huolissaan
•	 ensimmäinen	pilotti	käynnistymässä
•	 esitäytetty	omavalvontasuunnitelman	pohja	lähe-

tetty kaikille 11/2016
•	 hinta	paketille	tulee	maaliskuun	lopulla.	Myynnis-

tä ja tarjouksista vastaa Annukka Salonen

http://www.fysi.fi/images/liitteet/2017/ABCMuistilista_Kanta-palveluihin_liittyjille_20161111.pdf
http://www.fysi.fi/images/liitteet/2017/ABCMuistilista_Kanta-palveluihin_liittyjille_20161111.pdf
http://www.thl.fi/attachments/koodistopalvelu/Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisterist%C3%A4 omiin tietoj%C3%A4rjestelmiin.pdf
http://www.thl.fi/attachments/koodistopalvelu/Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisterist%C3%A4 omiin tietoj%C3%A4rjestelmiin.pdf
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Onko  
potilasohjelmistosi 
uusiminen ajankohtaista? 
Potilastiedon arkisto asettaa ohjelmistoille 
uusia vaatimuksia. Nyt on aika varmistaa 
oman ohjelmiston Kanta-yhteensopivuus.  
Kysy lisätietoja!

Kanta

www.diarium.fi

Diarium 45 min: (Laura mukana)
•	 Kokemusta	 nyt	 kahden	 yksityisen	 fysioterapiayri-

tyksen kanssa (tilanne 21.2.2017, tällä hetkelle Di-
ariumin kautta Kantaan liittyneitä yrityksiä jo pal-
jon enemmän)

•	 Sovi	 Diarium-tietojärjestelmätuottajan	 kanssa	 ai-
kataulusta, näyttökokeen päivämäärästä ja muus-
takin yrityksen valmiudesta liittyä Kantaan. (huom. 
prosessi kestää 1-6 kk, riippuen yrityksen valmiu-
desta) 

•	 Tarvittavat	 koulutukset	 liittymiseen	 toteutetaan	
kaikki etänä.

•	 Muutaman	kuukauden	(1-2	kk)	päästä	aloituspala-
verista on yleensä itse liittyminen. 

•	 Rakenteinen	 kirjaaminen	 on	 keskeinen,	 jopa	 pa-
kollinen, tapa kirjauskäytännössä.

Koulutuksen lopuksi meillä oli vielä Rakenteisen kirjaa-
misen työpajat:

•	 työpajoissa	 kehiteltiin	 kirjaamista	 ja	 kirjaamista-
paa ongelman/ dg perusteella eli kehittelimme 
fraaseja eri diagnoosiryhmille.

•	 Jokaisen	 yrityksen	 kannattaa	 tehdä	 omalle	 asia-
kaskunnalle sopivia valmiita fraaseja, jolloin raken-
teinen kirjaaminen on helpompaa ja yhdenmukai-
sempaa. 

•	 kirjaamisen	pohjana	ovat	 siis	 fraasit;	 	 ICF	 ja	 ft	 ra-
kenteinen kirjaaminen

Rakenteinen kirjaaminen ei vaikuttanut kovin vaikeal-
ta tavalta oppia, kun tekee pohjatyön (fraasit) kunnolla. 
Fraaseja voi ja tulee lisätä sitä mukaa, kun huomaa käyttä-
vänsä jotain lausetta/fraasia usean kerran eri henkilöillä. 
Koulutuksessa tuli myös kysyttyä se tärkeä kysymys ra-
kenteista kirjaamista ja fraaseja käyttäviltä terapeuteilta: 
onko rakenteinen kirjaaminen nopeuttanut kirjaamista? 
Vastaus oli rehellinen ja diplomaattinen: Ei ole nopeut-
tanut, mutta se on terävöittänyt ja yhdenmukaistanut eri 
terapeuttien kirjauksia ja se jos mikä on asiakaslähtöistä 
palvelua.  

Koulutustiivistelmä: Marita Ottela ja Laura Järvi
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Pohjanmaan Fysioterapeutit järjesti pe-la 13-14.1.2017 
FASCIA ja SELKÄ koulutuksen Seinäjoella Easy Fitin saliti-
loissa. Kouluttajaksi meillä oli kunnia saada asiaan pereh-
tyneet ja suomenkielistä kirjallisuuttakin aiheesta tuotta-
neet Tuulia Luomala ja Mika Pihlman. 

Koulutukseen osallistui 34 henkilöä, pääosin Poh-
janmaalta, mutta muutama myös alueen ulkopuolelta. 
Osallistujia oli yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Osa osal-
listujista oli perehtynyt fasciamaailmaan käytännössä jo 
aiemmin, osalle koulutus oli ensikosketus tähän päästä 
varpaisiin ulottuvaan kolmiulotteiseen fasciaverkkoon.  

Koulutuksessa havainnollistettiin fascian anatomiaa, 
käytiin läpi sen merkitystä alaselän toiminnan osalta, ko-
keiltiin erilaisia manuaalisia tekniikoita ja tehtiin käytän-
nön harjoitteita. Loppujen lopuksi voitiin todeta, että ih-
minen on kokonaisuus, kaikki vaikuttaa kaikkeen ja mikä 

tärkeintä liike on lääkettä. Liikutaan kaikki siis vaikka Ido 
Portalin YouTube videoita mukaellen. 

Koulutuksesta saadun palautteen ja toiveiden perus-
teella Pohjanmaan Fysioterapeuteilla on suunnitelmissa 
järjestää tulevaisuudessa Tuulian ja Mikan toimesta li-
sää koulutusta fasciaan liittyen. Suosittelen lämpimästi 
osallistumaan paikalliseen koulutukseen, jossa tieto tu-
lee lähelle Sinua. Lähikoulutus säästää aikaa, rahaa ja on 
erinomainen mahdollisuus nähdä paikallisia kollegoita. 
Mikäli Sinulla on muita koulutustoiveita, voit niitäkin roh-
keasti esittää koulutusvastaava Mari Mantereelle   
m

Fasciaterveisin 
Varapuheenjohtaja
Anu Seilo

Terveisiä tammikuun koulutuksesta!



9POHJANMAAN FYSIOTERAPEUTIT • ÖSTERBOTTENS FYSIOTERAPEUTER RY

*  Yrittäjätoimikunnan (YRI ) työskentelyssä joudutaan reagoimaan välillä nopeasti ympärillä oleviin yhteiskunnal-
lisiin muutoksiin: asiakirjoja tulee kommentoitavaksi yrittäjien näkökulmasta. Viime kokouksessa kävimme läpi 
Akavan linjauksia ja annoimme toimenpide-ehdotuksia yrittäjyydestä ja itsensätyöllistämisestä. Kuntoutusalan 
yrittäjyys on aina vain monipuolisempaa. Paljon töitä tehdään pelkästään netin välityksellä, ammatinharjoittajana, 
sivutoimisesti sekä osa-aikaisesti yrittäjänä. Tämä tuo suuria haasteita mm. vakuutusten, ym. maksujen suhteen.
 

*  Alkusyksystä järjestimme Vierumäellä ohjelmaltaan erittäin onnistuneen hyvinvointitapahtuman yrittäjille. 
Ongelmana oli osallistujien vähäinen lukumäärä. Haluatteko vastaavia tapahtumia valtakunnallisesti Suomen 
Fysioterapeuttien järjestämänä? Mitä muuta kaipaatte? 

 Antakaa ehdotuksia ja palautetta sp. os 
 

*  Onko tarvetta Pohjanmaan Fysioterapiayrittäjät kokoontua kevään aikana?
-  Mentäisiin läpi: missä kukin Kantaan liittymisessä etenee, missä vaikeuksia, miten koulutukset netissä sujuu? 

Palvelusetelin arvo? Diarium / Acute? Mitä hyviä vinkkejä jakaa kollegoille? Laitetaan hyvä kiertämään! J
-  Ehdotan ajankohdaksi torstai 11.5. klo 19.00 2017, Seinäjoki; tarkempi paikka myöhemmin osallistujamäärän 

mukaan.  Ilmoittaudu minulle heti tai viimeistään 2.5. mennessä. Jos yli 10 ilmoittautuu, niin kokoonnumme 
keskustelun ja iltapalan merkeissä. 

Uudistuksia luvassa, oletko valmis? Sote -tilaisuus 22.5.2017 klo 16.00 – 19.00 Frami Seinäjoki (järj. Into Seinäjoki 
ja E-P:nyrittäjät

Fysiltä tulossa koulutus kannasta myös Seinäjoelle 4.9. (ilm. käynnissä)

Acutelta oma käyttäjäkoulutus 3.8. Seinäjoki ( ilm. käynnisssä)

MEILLE hyviä ja tiedottavia fb sivuja mm:
 - https://www.facebook.com/kuntoutusalanasiantuntijat/?fref=ts
 - fysioterapiayrittäjät Kantaan
 - fyssarit ja lekurit
 - pohjanmaan fysioterapeutit 

31.1. ja 23.2. on lähettetty Suomen fysioterapeuttien yrittäjäkirje => oletko saanut, ellet niin 
tarkista sähköpostiosoitteesi liittoon!

Terkuin Marita Ottela, yrittäjäyhdyshenkilö
 

”Pitääkö olla huolissaan” – postia yrittäjille
Yrittäjätoimikunnan uutiset Helsingistä (1. kokous 10.1.2017)

https://www.facebook.com/kuntoutusalanasiantuntijat/?fref=ts
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Syys-lokakuussa:
(päivämäärä ja paikka ilmoitetaan lähempänä) 

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen tutkiminen ja fysioterapia 

Muut Pohjanmaan Fysioterapeutit ry:n syksyn 2017 ja kevään 2018 koulutukset tarkentuvat vähitellen.    
Tiedotamme niistä myöhemmin lisää kotisivuillamme, facebook-sivuillamme, sähköpostitse sekä   
seuraavassa Pofoorit-lehdessä.

SEAMK:n opiskelijoille: 

Kouluttaudu
MDT-osaajaksi

Mekaanisen diagnostiikan ja terapian kurssi alkaa 17.8.17
Kouluttajina työfysioterapeutti, sert. MDT Tuija Siitonen sekä TtT, FT Dip. in MDT Sinikka Kilpikoski

Voit ilmoittautua heti kaikkiin osioihin tai vain ensimmäiselle 
jaksolle. 
Kurssi on jatkumo ja edellyttää kurssiosioiden käymistä 
edellä kuvatussa järjestyksessä ellet ole suorittanut aikai-
semmin kurssiosioita.  Kurssien suorittaminen ei edellytä 
tutkintoon osallistumista.
Kurssimaksu 70  €/kurssipäivä. 
Kuortaneen Urheiluopistolla on mahdollisuus majoitukseen 
ja ruokailuihin. Suosittelemme varaamaan majoituksen 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
Kurssien kertaajat -50% alennuksella! 
Tutustu: www.suomenmckenzieinstituutti.fi

Ilmoittaudu 31.7. mennessä Päivi Yli-Isotalo, 
06 5166202 tai paivi.yli-isotalo@kuortane.com

Tiedustelut: Jouko Kangasniemi, 0400 669 582
jouko.kangasniemi@kuortane.com

A: Lanneranka 
B: Kaula- ja rintaranka
C: Ongelmanratkaisu: 
Lanneranka ja alaraaja-MDT
D: Ongelmanratkaisu:
Kaularanka ja yläraaja-MDT
E: Raajanivelet, syventävä
Rangan mekaanisen terapian kertaus-
kurssi
MDT-kansainvälinen tutkinto

17.-20.8.17
12.-15.10.17
7.-10.12.17

22.-25.2.18

12.-13.4.18
14.4.18

15.4.18

KURSSIT

Tulevia koulutuksia

kouluttajana ft Henna Paananen. 


