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Puheenjohtajan palsta 

Kesäisten myrskytuulien sisälle ajamana yritän saada muotoiltua paperille kaiken sen myllerryksen, 

mitä tänä keväänä on koettu. Niin monien suunnitelmat menivät täysin uusiksi 

koronaviruspandemian näytettyä voimansa −pysäytti. Niin myös Suomen McKenzie Instituutin 

kevään koulutuspäivät ja Kuortaneen kanssa yhteistyössä järjestettävät koulutusjatkumot siirtyivät 

syksylle ja kevätkokous järjestettiin poikkeusjärjestelyin etäyhteydellä. Itse en kyennyt suuntamaan 

yhtäkkistä kiireetöntä aikaa mihinkään järkevään, ”tuottavaan”, toimintaa. Keskityin karistamaan 

ajatuksistani koronatilastot ja kuolleisuuskäppyrät sekä työpaikan epätietoiset töiden 

uudelleenjärjestelyt 15 minuutin työmatkapyöräilyn aikana pystyäkseni kohtaamaan kolme 

energistä kotikoululaista ja ulkoilemaan illat heidän kanssaan harrastusten puutteessa − mieheni 

vielä paahtaessa omia etätöitään. Perheemme kuuluu niihin onnekkaisiin, joilta korona ei vienyt 

toimeentuloa, aiheutti hämmennystä ja ajoi epämukavuusalueille monellakin tapaa, mutta 

mahdollisti arjen pyörimisen vain poikkeuksellisin kuvioin. Olen ylpeänä seurannut meidän isoa 

kansainvälistä MDT-perhettä, joka reagoi nopeasti uusiin poikkeuksellisiin oloihin järjestämällä 

ympäri maailmaa webinaareja ja tilaisuuksia etäyhteyksillä.  

Samalla, kun uudet kuviot alkavat muotoutua uusiksi arkirutiineiksi, alkavat myös varovaisen 

toiveikkaat tulevaisuudensuunnitelmat muotoutua. MDT-menetelmän kansainväliseen tutkintoon 

johtavat koulutusjatkumot alkavat syyskuussa ja lokakuun lopussa järjestetään keväältä siirtynyt 

Oulun koulutuspäivien kokonaisuus. Tässä yhteydessä en malta olla mainitsematta ensi vuoteen 

siirtynyttä Ottawan kansainvälistä konferenssia, jonka posterinäyttelyyn on hyväksytty myös 

hienosti Marika Heiskasen kirjoittama abstrakti, kirjoittamassa on ollut mukana myös Sinikka 

Kilpikoski. JIPPII, hieno saavutus!  

Toivottelen kaikille aurinkoista ja nautinnollista kesää! Kuten lapseni sanoi puuskuttaessaan 

innostuneena kesäleirillä vietetyn aurinkoisen hellepäivän jälkeen, ”oli niin kivaa, että unohdin 

päiväksi koko koronan!” Näissä tunnelmissa, 

 

− hyvää yskimis- ja käsihygieniaa unohtamatta!       Pysytään terveinä! 

P.S. Tutkimuslomakkeista julkaistiin jälleen uusi englannin kielinen versio pienin muutoksin, 

palaamme asiaan syksymmällä! 
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YLEISTÄ 

Vuoden 2019 Suomen McKenzie Instituutti ry:n toiminnan painopiste on ollut sääntöjen mukaisesti 

fysioterapeuttien ja lääkäreiden ammatillisen lisäkoulutustoiminnan järjestämisessä. 

Toimintasuunnitelma toteutui pääosin suunnitellusti. Muutoksia suunnitelmaan aiheutui lähinnä 

siirtyneistä koulutuksista sekä vaihtuneista koulutuspaikkakunnista. Vuosi 2019 oli sikäli 

historiallinen, että kansainvälinen kattojärjestö MII solmi sopimukset seuraavaksi 5-vuotiskaudeksi 

kaikkien maaorganisaatioiden kanssa, Suomi mukaan luettuna (vaikka sopimuksen kirjauspäivä 

keikahtikin juuri 2020 vuoden puolelle). Sopimus pitää sisällään tekijänoikeuspalkkion 17,5%. MII 

loi myös opettajien ja maaoganisaatioiden välisen, ”työehtosopimuksen” kaltaisen, 

toimeksiantosopimuspohjan turvaamaan opettajien oikeuksia hyvin eripuolilla maapalloa erilaisissa 

yhteiskunnissa työskenteleville opettajille. Uusi Board of Trustees on tehnyt avointa ja 

arvostettavaa työtä ensimmäisenä toimikautenaan.  

Koulutustoiminta väheni 2019 edellisvuoteen verrattuna. Tilikaudesta muodostui tappiollinen  

-5628,20€. Toiminnan tuotot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna ollen 15,586.20€ (vuonna 

2018: 44,525.15€). Kokonaiskulut vähenivät myös, mutta tuotto/kulujäämä painui -4,018.52€ 

miinukselle. Kansainväliselle McKenzie Instituutille maksettiin tekijänoikeusmaksuja -4,402.38€ 

(2018:15,946.06€). 

Instituutin maksavien jäsenten määrä säilyi lähes ennallaan laskien kuitenkin hieman. Jäsenmaksun 

maksaneita jäseniä vuonna 2019 oli yhteensä 331 (2018: 335) ja kunniajäseniä 5 kpl. Jäsenrekisteri 

on Instituutin www-sivuilla ja pääsy rekisteriin on puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. 

Tietosuojaseloste (GDPR) on luettavissa yhdistyksen internetsivuilla.  

 



MII uudisti A- ja B-kurssien opetusmateriaalit täysin. Käännöstyö on ollut mittava niin kirjallisten 

kurssimateriaalien, Powerpoint -diojen kuin tutkimuslomakkeidenkin osalta. Käännöstyötä ovat 

pääasiassa tehneet kouluttajat ja hallituksen jäsenet. Lisäksi MII:n hallinnoimat internet-sivut 

uudistuivat.  

Suomen McKenzie Instituutti on saanut uuden Diploma-tutkinnon suorittaneen MDT -asiantuntijan 

Marika Heiskasen suoritettua tutkinnon kesäisessä Euromeetingissä Kosilla opintojensa päätteeksi. 

KOULUTUS 

Instituutin kouluttajina toimivat edelleen Sinikka Kilpikoski, TtT, ft - opettaja, Dip.in MDT, Senior 

& International Instructor (kurssiosiot A-E). ja Tuija Siitonen työfysioterapeutti, cert. in MDT 

International Instructor (kurssiosiot A-B). Sinikka myös järjestää kansainväliset näyttökokeet 

(credentialling exam in MDT) sekä toteuttaa MDT:n tietotaitojen päivityspäivät. Carolina 

Nessimian Olyntho (Dip MDT) on toiminut toisena opettajana yhdessä Tuija Siitosen kanssa. 

Vuonna 2019 järjestettiin yksi täysi koulutusjatkumo Oulussa (A-E -kurssit) sekä kansainvälinen 

näyttökoe (credentialling exam-tutkinto). Lisäksi osteopaateille järjestettiin tilauskurssina A-kurssi 

Helsingissä. Tietotaitojen päivityskursseja järjestettiin 4 kpl (Turku, Tampere, Kuopio ja Peurunka). 

Tutkintoja vastaanottamassa oli kouluttajien lisäksi jo aikaisemmin tutkinnon suorittaneita 

fysioterapeutteja eri paikkakunnilta. Koulutusyhteistyö jatkui Kuortaneen urheiluopiston kanssa. 

Kansainvälisen tutkinnon suoritti 8 fysioterapeuttia, joten vuoden 2019 lopulla tutkinnon 

suorittaneiden lukumäärä Suomessa oli 849, joista lääkäreitä kymmenkunta. 

Opintopäivä järjestettiin Tampereella 15.3.2019. Luennoitsijoina olivat psykologian lisensiaatti ja 

terveyspsykologian erikoispsykologi Tage Orenius, TtT ft Tapio Ojala, ft OMT väitöskirjatutkija 

Mikko Lausmaa sekä TtT ft Sinikka Kilpikoski.  

Georg Supp piti Kuortaneella 1-2.10.2019 Masterclass -kurssin MDT and Athletes.  

MARKKINOINTI / TIEDOTUSTOIMINTA 

Julkaisimme 2 suomenkielistä Suomen McKenzie Newsletteriä. Instituutin www-sivuja ja etenkin 

sähköpostituksia käytettiin koulutuksien markkinoinnissa ja myös muussa tiedotustoiminnassa. 

Facebook sivut olivat jäsenien ja opiskelijoiden käytettävissä tiedonvälitys- ja keskustelukanavana 

jäsenistölle. Sivuilla oli vuoden vaihteessa 280 jäsentä (2018:280, 2017: 274). Esa Niemistö on 

jatkanut sivuston ylläpitäjän roolissa. Suomen fysioterapeuttien paikallisyhdistyksiä käytettiin 



kurssien markkinoinnissa apuna. Lisäksi potentiaalisille asiakkaille kohdennettiin markkinointia 

sähköpostitse. Sivujen karttapohjaista terapeuttihakua on päivitetty jäsenien toimesta ajan tasalle.  

Tutkinnon suorittaneet terapeutit ovat markkinoineen menetelmää eri puolilla Suomea 

työtovereilleen. 

KOKOUKSET 

Hallituksen kokoukset 

Instituutin hallitus kokoontui vuonna 2019 kevät- ja syyskokouksen lisäksi 9 kertaa. 8 näistä 

kokouksista oli hallituksen Skype-kokouksia. Perinteinen kesäkokous pidettiin elokuussa 

Vaajakoskella. Kokoukseen osallistuivat myös Instituutin molemmat kouluttajat ja Carolina 

opettajakoulutettava. Kaikkiin kokouksiin ovat osallistuneet myös varajäsenet mahdollisuuksien 

mukaan. 

Kevätkokous 

Kevätkokous järjestettiin Tampereella Finnmedi 5 tiloissa opintopäivän yhteydessä 15.3.2019. 

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Puheenjohtajana toimi Bettina Allos. 

Syyskokous 

Syyskokous pidettiin Peurungassa 2.11.2019. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja 

erovuoroiset hallituksen jäsenet Sinikka Kilpikoski ja Annika Wörlin-Påhls varsinaisista jäsenistä, 

ja varajäsenistä Jaana Kontiainen ja Jani Takatalo valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 

uudelleen. Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Anne Lahti, varsinaisina jäseninä Marko Tuokko, 

Minna-Maarit Toivonen ja Petteri Ruuskanen. Varajäseninä jatkavat Jouko Kangasniemi ja Jussi-

Pekka Peitola. Jäsenmaksu säilyy ennallaan (40 €). Kokouksen puheenjohtajana toimi Anu Pollari. 

Kansainväliset kokoukset 

Euroalueiden Skype-kokouksia on vuonna 2019 ollut yksi Kosin Euromeetingiä edeltävästi, 

kokoukseen osallistui Anne Lahti. Yhteydenpitoa kansainväliseen verkostoon on pidetty vuoden 

aikana myös epävirallisemmin sähköpostin ja Skypen välityksellä, pääasiassa Annen ja kouluttajien 

toimesta.  



Euroalueiden kokous ja hallintokokous järjestettiin touko-kesäkuun vaihteessa Kreikassa, Kosin 

saarella. Instituuttia opettajakokouksessa edustivat kouluttaja Sinikka Kilpikoski, sekä Carolina 

Nessimian Olyntho opettajakokelaana. Hallintokokoukseen puolestaan osallistuivat Petteri 

Ruuskanen ja Anne Lahti.  

Suomen McKenzie Instituutti ry 

HALLITUS 























Ilmoittautumiset 18.8.2020 mennessä: 

MDT-kurssilla perehdyt selkärangan ja raajanivelten 
mekaaniseen diagnostiikkaan ja terapiaan 

Tiedustelut: 

KOULUTUS ALKAA KUOPIOSSA 10.9.2020
A-kurssi: LANNERANKA    A:   10. -  13.09.2020 
B-kurssi: KAULA- JA RINTARANKA  B:   19. -  22.11.2020
C-kurssi: Syventävä LANNERANKA ja   C:   14. -  17.01.2021
        raajaosa: alaraajat   
D-kurssi: Syventävä KAULARANKA ja  D:   25. -  28.03.2021 
        raajaosa: yläraajat
E-kurssi: Syventävät RAAJANIVELET  E:   20. -  21.05.2021 
Tutkinto: Kertaus ja tentti: 22.-23.5.2021. 

Ilmoittautumiset 18.8.2020 mennessä.
Kurssimaksu 80 €/pv. Kurssien kertaajille 50% alennus.

Kouluttajina: Tuija Siitonen, työfysioterapeutti, sert. MDT (A- ja B-kurssit) 
sekä Sinikka Kilpikoski TtT, ft, Dip in MDT
Koulutuspaikka:  
Kuntoutuksen osaamiskeskus, Kuopion Yliopistollinen Sairaala
Tutustu MDT-menetelmään: mckenzieinstitute.org/suomi

Kuortaneen Urheiluopisto / Taru Länsikallio:  
puh. 06 5166 202 
taru.lansikallio@kuortane.com

Kurssi-info lähetetään osallistujille 2 vkoa ennen kurssin alkua. 

Kuortaneen Urheiluopisto
Jouko Kangasniemi: p. 040 066 9582
jouko.kangasniemi@kuortane.com

kuortane.com



Ilmoittautumiset 4.9.2020 mennessä: 
Kuortaneen Urheiluopisto / Taru Länsikallio:  
puh. 06 5166 202 
taru.lansikallio@kuortane.com

Kurssi-info lähetetään osallistujille 2 vkoa ennen kurssin alkua. 

Kuortaneen Urheiluopisto
Jouko Kangasniemi: p. 040 066 9582
jouko.kangasniemi@kuortane.com

kuortane.com

MDT-kurssilla perehdyt selkärangan ja raajanivelten 
mekaaniseen diagnostiikkaan ja terapiaan 

Tiedustelut: 

KOULUTUS ALKAA NORRVALLASSA 17.9.2020
A-kurssi: LANNERANKA    A:   17. -  20.09.2020 
B-kurssi: KAULA- JA RINTARANKA  B:   26. -  29.11.2020
C-kurssi: Syventävä LANNERANKA ja   C:   04. -  07.02.2021
        raajaosa: alaraajat   
D-kurssi: Syventävä KAULARANKA ja  D:   22. -  25.04.2021 
        raajaosa: yläraajat
E-kurssi: Syventävät RAAJANIVELET  E:   10. -  11.06.2021 
Tutkinto: Kertaus ja tentti: 12.-13.6.2021. 

Ilmoittautumiset 4.9.2020 mennessä.
Kurssimaksu 80 €/pv. Kurssien kertaajille 50% alennus.

Kouluttajina: Tuija Siitonen, työfysioterapeutti, sert. MDT (A- ja B-kurssit) 
sekä Sinikka Kilpikoski TtT, ft, Dip in MDT
Koulutuspaikka:  
Norrvalla, Vöråvägen 305-307, 66600 Vörå
Tutustu MDT-menetelmään: mckenzieinstitute.org/suomi



 

Muistattehan myös tältä vuodelta siirretyn kansainvälisen konferenssin 

Ottawassa 6-8.8.2021!  

 

 

 

 

USA:n McKenzieInstituutin webinaarit ovat katsomisen arvoisia, muistattehan, ettei osoitetta jaeta 

sosiaalisessa mediassa. (Koska USAn ja Kanadan katsojien tulee rekisteröityä nähdäkseen 

tallenteet, ja suora linkki vesittää tämän). 

https://www.mckenzieinstituteusa.org/mentoringwebinars.cfm?mii=true  

  

https://www.spine.org/mckenzie
https://www.spine.org/mckenzie
https://www.mckenzieinstituteusa.org/mentoringwebinars.cfm?mii=true


Oulun opintopäivät 30.-31.10.2020. 
Perjantai 30.10.2020 
Klo 9.30         Ilmoittautuminen ja tervetuliaiskahvit 
Klo 10.00      Tervehdyssanat, Anne Lahti 
Klo 10.10      Lannerangan ja sisäelimistä säteilevien oireiden kliininen päättely 
ja johtopäätökset. Jani Takatalo, fysiatri ja työteveyslääkäri, LT 
Klo 11.00      Potilas tapauskertomuksia – Kahoot kysymyksiä 
Klo 12.30      LOUNAS 
Klo 13.30      Work – Shop 1, 2,3,4.   
Klo 14.15      Work – Shop 1,2,3,4. 
Klo 15.00      Kahvi 
Klo 15.15      Work – Shop 1,2,3,4. 
Klo 16.00      Work – Shop 1,2,3,4, 
Klo 16.45      Päivän yhteenveto 
Klo 17.00      Kevätkokous 
Lauantai 31.10.2020 
Klo 9.00       Kaula- ja rintarangan sekä sisäelimistä säteilevien oireiden kliininen 
päättely ja johtopäätökset. Juhani Määttä, fysiatri, LT 
Klo 10.15      Potilas tapauskertomuksia – Kahoot kysymyksiä 
Klo 12.00      LOUNAS 
Klo 13.00      Work – Shop 1,2,3,4.   
Klo 13.45      Work – Shop 1,2,3,4. 
Klo 14.30      Kahvi 
Klo 14.45      Work – Shop 1,2,3,4. 
Klo 15.30      Work – Shop 1,2,3,4. 
Klo 16.00      Koulutuksen arviointi ja yhteenveto 
 Perjantaina pidetään myös sääntömääräinen syyskokous. 
 


