
                                                                   

 

 

         

                

          JÄSENTIEDOTE KESÄKUU 2022 

 

Koulujen loppuminen on aina merkki kesäloman alkamisesta ja niin 

vaan nytkin kesä ja lomat 

lähestyy. Nautitaan kesästä ja 

ladataan akkuja syksyä varten. 

Mielenkiintoinen koulutus on 

heti syksyllä neurologisen 

kuntoutujan lantionpohja-

asioihin liittyen. Ilmoittaudu 

ihmeessä mukaan!  

Mukavaa kesää kaikille!! 

 

 

TULEVAT KOULUTUKSET: 
 
Neurologinen kuntoutuja ja lantionpohja- koulutus 
 
Koulutus sisältää perustietoa neurologisen kuntoutujan lantionpohjan 
tyypillisimmistä toimintahäiriöistä, lantionpohjan tutkimisesta (vaatteet päällä), 
käydään läpi puheeksi ottamisen mallia ja kuinka voisi toteuttaa mm. ohjausta ja 
neuvontaa. Varustaudu koulutukseen mukavalla ja väljällä vaatetuksella. 
 
Aika: lauantai 1.10.2022 klo 8:30-16:00 
 
Paikka: Kanta-Hämeen keskussairaala, Ahvenistontie 20, Hämeenlinna, fysiatrian 
yksikkö, 1. krs. 
 



Koulutuksen järjestäjä: Sanfy ry 
 
Kouluttajat: Valpuri Seikkula, fysioterapeutti, YAMK AMO, VSSHP/Tyks 
asiantuntijapalvelut, Aura Klinikka, Suomen Lantionpohjan fysioterapeutit ry 
puheenjohtaja. Toisena kouluttajana on Miia Sallinen, fysioterapeutti, 
seksuaalineuvoja, PSHP/ Tays/fysiatrian yksikkö/PFY2. 
 
Osallistujamäärä: max. 25 hköä 
 
Hinta: 200 e, johon sisältyvät kahvit ja lounas.  
 
Koulutukseen voivat osallistua Sanfy ry:n ja Suomen Lantionpohjan fysioterapeutit 
ry:n jäsenet. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava osallistujan koko nimi, 
yhteystiedot ja syntymäaika jäsenyyden tarkistamista varten, puhelinnumero ja 
laskutusosoite. 
 
Sitovat ilmoittautumiset 2.9.2022 mennessä Evention kautta, linkki 
ilmoittautumiseen https://www.sanfy.net/koulutukset/ 
 
Tiedustelu: paivi.roisko@khshp.fi, puhelin 03-629 3147 (työ) tai puh. 0500-539 540 
(koti), jätä tekstiviesti tarvittaessa. 
 
Ilmoita 2.9.2022 mennessä mahdolliset erityisruokavaliot sähköpostilla 
paivi.roisko@khshp.fi.  
 
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. Jos koulutukseen 
hakenut peruu ilmoittautumisen , niin tilalle otetaan seuraava jonossa oleva 
(työtoveri ei voi tulla tilalle, jos jonoa on). 
 
ALUSTAVA OHJELMA 
 
8:30 – 9:00 Orientaatio ja kahvi 
 
9–10:15 TEORIAA lantionpohjan rakenne, toiminta ja tyypillisimmät 
toimintahäiriöt. Tyypillisten neurologisten oirekuvien vaikutus lantionpohjan 
toimintaan 



 
BIOTAUKO 
 
10:30 WORKSHOP porukka puoliksi, iltapäivällä osallistutaan toiseen  
1. Lantionpohjan tutkiminen ja biopalauteharjoittelu -  EMG demo 
2. Rakko- ja suolitoimintoja tukeva fysioterapia: ohjaus ja neuvonta, 
sähköstimulaatio, suolihieronta 
 
12-12.45 LOUNAS 
 
12:45-14 TEORIAA Neurologinen kuntoutuja ja seksuaaliterveys, puheeksi ottamisen 
malli, terapiaa, vai neuvontaa? 
 
14-14:15 KAHVI 
 
14:15-15:45 WORKSHOP ryhmien vaihto 
 
15:45–16 Keskustelua ja koulutuspäivän päätös 
 

TERVETULOA!! 

 

 

Bobath- Advanced koulutus 14.11-18.11.22 Neurotiimin tiloissa Helsingissä 

(TÄYNNÄ). 

Kouluttaja: Helen Lindfield 

Kurssin sisältö: 

1. Knowledge and understanding of the integration of postural control and selective 
movement as a basis for arm and hand function. 

2. Enhanced observational and clinical reasoning skills in analysing upper limb 
function 

3. Improved specificity of decision making in selecting appropriate interventions to 
enhance rehabilitation of reach, grasp and manipulation. 

4. Developed specific and selective handling skills for the assessment and treatment 
of the upper limb in patients with movement control issues affecting function due to 
neurological dysfunction. 



5. Clear evaluation skills being able to measure responses to treatment using patient 
centred outcome measures 

Kohderyhmä: fysio- ja toimintaterapeutit. Toimintaterapeutit voivat liittyä Sanfyn 
kannattajajäseniksi.  
Opetuskieli: englanti  
Paikka: Helsinki, Neurotiimi™ Kumpulantie 1 A 2.krs 00520 Helsinki 
Hinta: 790 €.   
Peruskurssin tai aikaisemmin käydyn jatkokurssin todistus (kuva siitä) tulee toimittaa 
ilmoittautumisen yhteydessä koulutuksen yhteyshenkilöille: 
suski.savela(at)gmail.com tai ft.sannahakamaki(at)gmail.com. Osallistujille 
lähetetään myös kouluttajan laatima alkukartoitus/kysely. 

 

Suunnitteilla olevat koulutukset:  

 

ALS –koulutus 1 pv luentokoulutus. 

 

Kehotietoisuus BBAT-lähtökohdista ja neurologinen fysioterapia. 

Sirpa Ahola on halukas toimimaan kouluttajina. Paikkana Helsingin 

Myllypuron Campus. Ajankohta mahdollisesti toukokuu, jolloin 

aloituswebinaari kaikille ja käytännön koulutukset osallistujille syksyllä -22. 

 

Muiden tahojen järjestämät koulutukset:  

 

Aikuisneurologisen kuntoutujan terapian peruskurssi Bobath– lähestymistavan 

mukaan 

8.8.– 25.11.2022 Kuusamo 

Kouluttajana: Kirsi Säynevirta 

Kohderyhmä: Fysio- ja toimintaterapeutit 

Kurssille osallistuvien fysio- ja toimintaterapeuttien on työskenneltävä neurologisten 

kuntoutujien kanssa osallistuessaan kurssille. Heillä on oltava vähintään yhden 



vuoden työkokemus neurologisten kuntoutujien kanssa. Heillä tulee olla 

mahdollisuus koko koulutusjakson ajan työskennellä neurologisten kuntoutujien 

kanssa. Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä, paikat täyttyvät 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Koulutuksen aloituswebinaari ma 8.8. klo 8.30–16.30, toteutuu etänä 

1. koulutusosio 15.–19.8.22, ma–pe klo 8.30–16.00/16.30, lähiopetuksena 

Kuusamossa 

2. koulutusosio 26.–30.9.22, ma–pe klo 8.30–16.00/16.30, lähiopetuksena 

Kuusamossa 

3. koulutusosio 21.–25.11.22,  ma–pe klo 8.30–16.00/16.30, lähiopetuksena 

Kuusamossa 

Koulutus koostuu teoriasta, käytännön harjoittelusta pareittain ja ryhmissä, 

kouluttajan kuntoutuja-demonstraatiosta/kuntoutuja work shop, pareittain 

toteutetusta terapiasta asiakkaiden kanssa ja välitehtävistä. Käytännön ja teorian 

yhdistyminen harjoitellessa mm. posturaalisen kontrollia, kävelyä, yläraajan 

toiminnallista kuntoutusta.   

 

Hinta 2480 € sisältäen koulutuksen sekä koulutusmateriaalin sähköisenä 

 

Ilmoittautuminen 27.5.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon: 

https://www.ppkyo.fi/fi/aikuisneurologisen-kuntoutujan-terapian-peruskurssi-

bobath-lahestymistavan-mukaan-syksy-2022-lahikoulutus/  

 

Lisätietoa: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, koulutussuunnittelija Johanna 

Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi  

 

PORINAPIIRIT 

 

Porvoon porinapiiri  

Yhteyshenkilö: Suski Savela, suski.savela(at)gmail.com  

 

Keski-Suomen porinapiiri,  

https://www.ppkyo.fi/fi/aikuisneurologisen-kuntoutujan-terapian-peruskurssi-bobath-lahestymistavan-mukaan-syksy-2022-lahikoulutus/
https://www.ppkyo.fi/fi/aikuisneurologisen-kuntoutujan-terapian-peruskurssi-bobath-lahestymistavan-mukaan-syksy-2022-lahikoulutus/
mailto:johanna.riekki@kuusamo.fi


Toiminta loppuu vuoden 2021 alussa. Jos olet kiinnostunut jatkamaan Keski-

Suomen porinapiiriä, ole yhteydessä sanfy.ry@gmail.com  

 

Kymenlaakson porinapiiri.  

Yhteyshenkilö: Tiina Majander: p. 040-7104746, tiina.majander(at)pyhtaa.fi    

 

 

 


