
Hyvä yhdistyksemme jäsen! 
Psykofyysisen psykoterapiayhdistyksen hallitus on kesän aikana uusinut TERAPEUTTILISTAN 
verkkosivuillamme. Uusi terapeuttilista tarjoaa aiempaa paremman mahdollisuuden oman 
vastaanottotoiminnan markkinointiin. Sivuilla on hakutoiminto, joka helpottaa 
kehopsykoterapeuttien tai muuta psykofyysistä työtä tekevien löytämistä koko maassa mm. 
paikkakunta- ja ammattihaun kautta. Listalle pääsevät vain psykofyysisen psykoterapiayhdistyksen 
jäsenet. Yhdistyksen jäsenet pystyvät jatkossa itse hallinnoimaan tietojaan Membookin tunnusten 
avulla. Jokainen jäsen vastaa itse omien tietojensa päivityksestä ja oikeellisuudesta. 
 
Omat tiedot lisätään ja terapeuttilistaan liittyminen tehdään siis Membookin kautta (jonne jäsen 
on muutenkin jo rekisteröitynyt, koska myös jäsenmaksulaskut ja jäsenkirjeet tulevat sen kautta). 
Kirjaudu omilla tunnuksilla Membookiin (www.membook.fi) . Mikäli olet kadottanut tai unohtanut 
käyttäjätunnukset, ota yhteyttä Membookin hallintoon (info@membook.fi). Yhdistyksestä käsin 
emme pysty hallinnoimaan jäsenten omia tietoja. 
 
Kirjautumisen jälkeen valitse yläpalkista kohta 
Yhteisösi (Psykofyysinen psykoterapia ry) -> 
Jäsentiedot (vasemmalla olevasta valikosta) -> 
Lisätiedot (ylhäällä, keskellä olevasta valikosta). 
 
Ammatillisten tietojen jälkeen sivua rullatessa alaspäin tulee "Psykoterapeuttilista nettisivuille" -
kohta, jossa on useampia kysymyksiä. Ne tulee täyttää sen mukaan, mitä tietoja haluaa näkyväksi 
internetsivuilla. 
HUOM! "Lisätiedot" -valikossa tulee hyväksyä kohta "Salli osion tietojen julkaiseminen 
internetissä". Ilman tätä täppiä tiedot eivät tule julkisiksi. Tietoihin tehdyt muutokset päivitetään 
kerran vuorokaudessa terapeuttilistaan. 
 
Voit lisätä tietoja myös eri kielillä. Täytä tiedot myös ruotsiksi, englanniksi tai muulla kielellä jota 
työssäsi käytät (rajattu tekstitila). 
 
Ammattipätevyys –kohtaan on merkittävä, mikä terveydenhuollon ammattinimike sinulla on, jotta 
potilaat pystyvät löytämään sinut ammattinimike-hakutoiminnolla. Voit merkitä tähän kohtaan 
psykoterapeutti-nimikkeen lisäksi erikseen "kehopsykoterapeutti", mikäli sinulla on 
psykoterapeutin pätevyys JA psykofyysisen psykoterapian syventävä (kolmivuotinen) koulutus / 
luonneanalyyttisen kehopsykoterapian YET-koulutus. 
 
Tietojen muuttaminen tai poistaminen: 
Mikäli haluat muuttaa tietoja tai poistaa ne, voit tehdä sen samalla tavalla Membookissa. Tiedot 
poistuvat 1–2 vuorokauden sisällä. Terapeuttilista on tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenille. Jos 
eroat yhdistyksestä, tietosi poistuvat automaattisesti listalta. Huomioithan, että vuoden lopussa 
poistetaan jäsenrekisteristä ja terapeuttilistoilta ne jäsenet, joilta on kuluneen vuoden jäsenmaksu 
maksamatta. 
 
Terapeuttilista on maksuton palvelu ja sisältyy Psykofyysinen psykoterapia ry:n jäsenetuihin. 
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