
    

                  SANFY RY            

JÄSENTIEDOTE SYYSKUU 2018                    
 

Puheenjohtajan terveiset jäsenistölle: 
 

Sanfyn toiminta perustuu kerran vuodessa kokoontuvaan vuosikokoukseen ja siellä 

valittuun hallitukseen. Hallituksen jäsenet ovat eri puolilta Suomea, joka/mikä tekee 

yhdistyksestä valtakunnallisen. Sanfyn hallituksen toiminta painottuu koulutusten 

suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Sanfyn järjestämiin koulutuksiin voivat 

osallistua ainoastaan varsinaiset jäsenet tai kannattajajäsenet. Jäsenmaksumme on 

20€/vuosi ja se pidetty samana jo vuosien ajan. 

 

Aikaisempina vuosina olemme tulkinneet sääntöjämme siten, että fysioterapeuttien on 

aina oltava varsinaisia jäseniä sekä Suomen fysioterapeuttien jäseniä. Tämä on 

aiheuttanut paljon ylimääräistä työtä koulutuksia järjestäville hallituksen jäsenille eri 

kanavilta tullein kysymyksin. Viimeisessä kokouksessaan hallitus päätti muuttaa käytäntöä 

koeajaksi. Nyt myös fysioterapeutit voivat olla kannattajajäseniä ja saavat siten osallistua 

koulutuksiimme.  

 

Kannustamme kuitenkin fysioterapeuttijäseniämme ensisijaisesti liittymään Suomen 

Fysioterapeutteihin, jossa asiantuntijat ajavat fysioterapeuttien ja kuntoutusalan etuja ja 

asioita monella tasolla kansallisesti ja pitävät yhteyttä kansainvälisesti WCPT- 

fysioterapeuttien maailmanjärjestön ja etenkin pohjoismaisten fysioterapialiittojen 

kanssa.  

 

Sanfy järjestää jatkossakin jäsenilleen kohtuuhintaista koulutusta eri puolilla Suomea 

mahdollisuuksien mukaan. Koulutukset täyttyvät pääasiassa nopeasti, mutta olemme 

myös joutuneet kokonaan perumaan koulutuksia, koska niihin ei ole tarpeeksi osallistujia. 

Osa koulutuksista ovat olleet niin suosittuja, etteivät kaikki ilmoittautuneet ole päässeet 

mukaan. 

 

Sinäkin voit tulla Sanfyn toimintaan mukaan vapaa-ajallasi. Seuraava vuosikokous on 

23.3.2019 ja se pidetään Helsingissä. Kokouksessa valitaan hallitukseen erovuoroisten 

tilalle puheenjohtaja, 4 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä. Mikäli sinua kiinnostaa 

toiminen yhdistyksen hallituksessa, niin ota yhteyttä hallituksen jäseniin. Yhteystiedot 

löytyvät nettisivuiltamme: sanfy.net  ja muista muutenkin seurata sanfy.net -sivuja, jotta 

pysyt ajantasalla yhdistyksen toiminnasta. 

  

terveisin Minna Mattlar, pj 

 

 

Sanfy ehdotti vuoden 2018 

fysioterapeutiksi Sanna Hosiota, joka 

tuli äänestyksessä tällä kertaa toiseksi. 

Kiitos Sanna upeasta työstäsi 

aikuisneurologian eteen!        

 

 

 
 

    

           Tykkää Meistä!  

 

     

 

 

 

 

 

 

BOBATH-peruskurssi 

Helsingissä 2018-2019 

 

Ajankohta:  

3.-5.11.2018 (3pv), 24.-

28.11.2018 (6pv), 2.-6.2.2019 

(5pv) ja 18.-21.5.2019 (4 pv) 

Kouluttaja: Bobath 

Instructor Kirsi Säynevirta 

Osallistujamäärä: 12 

henkilöä 

Paikka: Neurotiimi 

Kumpulantie 1 A 2 kerros 

00520 Helsinki 

Hinta: 2600€ 

 

Sitovat lmoittautumiset: 

maj-britt.forsbom@iki.fi  

Vapaamuotoiseen 

hakemukseen nimi, ammatti, 

osoitetiedot, puhelinnumero 

ja laskutusosoite. Kerro 

hakemuksessa lyhyesti 

työkokemuksesi 

neurologisessa terapiassa.  

 
3-4.10.2018 on Suomen 

Fysioterapeuttien järjestämät 

Fysioterapia ja 

Kuntoutusmessut Helsingissä 
Messukeskuksessa Hyvä Ikä 

messujen yhteydessä. Sanfy on 

osallisena RehabWall- 
virtuaalikuntoutuksessa. 

Nähdään messuilla!    
 

 



 

SANFYN JÄRJESTÄMÄT KOULUTUKSET:  

HUIMAUS - FYSIOTERAPIALLA MERKITTÄVÄ VAIKUTUS 

TOIMINTAKYKYYN JA KUNTOUTUMISEEN. 

Miten tutkit korvaperäistä huimausta? miten erotat hah- oireilun 

muiden sairauksien oireista? miten hoidat/ kuntoutat henkilöä, jolla on 

huimausta ja/tai vaikeuksia tasapainon hallinnassa?  

 

Kouluttaja: Anne Pekkola, ft (Bobath) 

Aika: Oulu la 20.10.2018. ja Porvoo la 27.10.2018. 

Hinta: 150€. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin. Lounas 

omakustanteinen, (suositellaan eväitä).  

Ilmoittautuminen: Oulu: Minna Mattlar, sanfy.oulu@gmail.com 

Porvoo: Susanna Savela, suski.savela@gmail.com 

HYVÄÄ ELÄMÄÄ CP- VAMMAISENA AIKUISENA- KOULUTUSPÄIVÄ 

CP - vamman vaikutuksista aikuisuudessa ja ikääntyessä sekä ihmisen 

toimijuudesta oman elämän ohjaajana.  

Aika: 5.10.2018 perjantai                                                                         

Paikka : Senioritalo, Folkhälsan Mannerheimintie 97, 00280 Helsinki 

Osallistujamäärä : 40 

Hinta : 150 € johon sisältyy kahvit ja lounas                                                                                                                 

Ilmoittautuminen:  tuija.karhula@auron.fi 

SELKÄYDINVAMMA JA TOIMINTAKYKY                                                                                                         

Kouluttaja: Päivi Leppänen                                                                      

Aika: 2-3.11.2018                                                                                     

Paikka: Tutoris Oy, Kiviharjunlenkki 4 90220 Oulu                                        

Hinta: 300e sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvit, lounas omakustanteinen 

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 17.10 18 mennessä 

sanfy.oulu@gmail.com 

Huomioithan että Sanfy järjestää koulutusta vain jäsenilleen!                                                            

Peruutusehdot: Mikäli joudut peruuttamaan koulutuksen 

ilmoittautumisajan jälkeen, sinulta peritään 25 % koulutusmaksusta. Jos 

osallistuja ei ilmoita peruutuksesta eikä saavu koulutukseen, peritään 

koko koulutusmaksu. Ainoa pätevä syy, jolloin koulutusmaksua ei peritä 

on sairaus, josta on lääkärintodistus 

Lisätiedot ja koulutusten sisällöt tarkemmin Sanfyn nettisivuilla 

sekä facebookissa!   

 

 

 

 

  

PORINAPIIRIT:  
 

Vantaan porinapiiri 

toinen tapaaminen 5.11 ma 

klo.17.00 

Neurokuntoutuksen tiloissa 

Tikkurilassa. osoite: 

Tikkuraitti 11 A 3 kerros. 

Aihe: asiakas case 

Yhteyshenkilö: 

Jenina Paukkunen,  

p.040-7704443,  

jensku_p(at)hotmail.com 

 

Porvoon porinapiiri  

järjestää 16.10 klo.17.00 

luontoliikuntaelämyksen 

Sikosaaren luontopolulla. 

Tapaamme p-paikalla ja 

lähdemme siitä yhdessä 

kiertämään luontopolkua 

keskustellen luonnon terveys 

ja hyvinvointivaikutuksista 

sekä siitä miten esteetöntä 

luontoliikkumista voi 

järjestää ja edistää. 

kahvitarjoilu.  

Yhteyshenkilö: Netta 

Turunen, 

netta.turunen(at)pp.inet.fi, 

puh. 040-7606556.  

 

Keski-Suomen porinapiiri, 

yhteyshenkilö: Sanna Hosio, 

sanna.hosio(at)fysiomuuram

e.fi 

 

Kymenlaakson porinapiiri. 
Yhteyshenkilö: Tiina 

Majander: p. 040-7104746, 

tiina.majander(at)pyhtaa.fi                        
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