
                                                                   

 

 

 

         

              JÄSENTIEDOTE HUHTIKUU 2020 

                                 

Sanfyn vuosikokouksessa 21.3.2020 valittiin Sanfyn uudeksi 

puheenjohtajaksi Tuija Karhula. Onnea Tuija! Ohessa Tuijan terveiset!  

 

Tervehdys kaikille Sanfyn jäsenille! 
 
Sanfyn vuosikokous pidettiin tänä vuonna 21.3.2020 koronaepidemian takia 
Skypen välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Anna-Maija Jäppinen, 
jonka piti alun perin esitellä kokouksessa väitöskirjaansa. Toivottavasti 
saamme kuulla väitöskirjan esittelyn myöhemmin syksyllä. Hallitukseen 
valittiin neljä uutta varsinaistä jäsentä ja neljä varajäsentä.  
 
Sanfy kiittää lämpimästi pitkään mukana ollutta koulutusvastaava Oili von 
Holtenia aktiivisesta hallitustoiminnasta sekä opiskelijavastaavaa, Vantaan 
porinapiirin vetäjää Jenina Paukkusta. Vantaan porinapiiri etsii nyt uutta 
vetäjää toiminnalle, joten ota yhteyttä yhdistyksen porinapiirivastaavaan 
Minna Väreeseen jos olet kiinnostunut asiasta.  
 
Sanfyn hallituksen jäsenet:  
 
Susanna Savela 
Elina Lahdenperä 
Sari Manninen 
Minna Väre 
Sanna Hakamäki 
Terttu Pihlajamäki 
Anne Pekkola 
Anna-Kaisa Eronen 
 
Varajäsenet: 
 
Päivi Roisko 
Minna Mattlar 



Olga Möller 
Eeva-Liisa Kallenbach- Vainio 
Hilkka Korpi 
Ritva Siipola 
Kirsi Säynevirta 
Sanna Hosio 
 
Yhdistyksen pitkäaikaisena jäsensihteerinä jatkaa Ulla Heinonen. Muut 
luottamustehtävät valitaan hallituksen järjestäytyessä huhtikuussa. Suomen 
fysioterapeuttien edustajiston kokousedustajana jatkaa Susanna Savela 
Jenina Paukkusen luopuessa tehtävästä.  
 
Olen ollut pitkään järjestötoiminnassa ja Sanfynkin hallituksen toiminnassa 
mukana ja nyt kiitän jäsenistöä lämpimästi saamastani luottamuksesta 
tultuani valituksen Sanfyn uudeksi puheenjohtajaksi. Haluan kannustaa 
kaikkia mukaan vaikuttamaan neurologisen fysioterapian kehittämiseen meillä 
ja maailmalla. Sveitsissä, Genevessä sain olla viime vuonna mukana 
fysioterapeuttien maailmanjärjestön WCPT kongressissa ja osallistua   
aikuisneurologisen fysioterapian erikoisalayhdistyksen INPA:n kokouksen 
yhdessä Hilkka Korven kanssa. Nyt olemme INPA:n täysivaltaisia jäseniä ja 
voimme vaikuttaa alan kehitykseen. INPA kokoontuu 30.4.2020 ja etsii 
vapaaehtoisia mukaan kehittämään maailman terveysjärjestön WHO:n 
standardeja. Inpan toiminnasta kiinnostunut jäsen voi ilmoittautua 
puheenjohtajalle. 
 
Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan 
syksyllä Suomen Fysioterapeuttien järjestämään 
Fysioterapia ja Kuntoutus 2020 tapahtumaan sekä  
Stressin kahdet kasvot  - koulutuskiertueeseen, 
mikäli tilaisuudet voidaan järjestää. Sanfyn oma 
koulutus BBAT kehotietoisuudesta on myös siirretty 
myöhemmin pidettäväksi.   
 
Lopuksi toivon kaikille voimia ja tulevaisuuden toivoa 
tässä vaikeassa koronaepidemian rajoittamassa 
tilanteessa. Tämä kokemus muuttaa meitä kaikkia! 
 
Tuija 

 

 



 

 

SANFYN JÄRJESTÄMÄT KOULUTUKSET:  

 

BOBATH-PERUSKURSSI OULUSSA  

 

Aika: 8.-13.2.2021, 15.-19.3.2021 ja 31.5.-4.6.2021 (6+5+5 päivää)  

Paikka: Oulun Kaupunginsairaala  

Kouluttaja(t): Kirsi Säynevirta, fysioterapeutti YAMK, Bobath-kouluttaja 

IBITA, aikuisneurologisen fysioterapian erikoisasiantuntija, Affolter -

terapeutti / Cecilia Löfgren, fysioterapeutti YAMK,aikuisneurologisen 

fysioterapian erikoisasiantuntija, Bobath- kouluttaja IBITA. 

Osallistujat: Fysioterapeutit ja toimintaterapeutit, max 12/24 henkilöä  

Hinta tarkentuu myöhemmin (noin 3000€) 

Sitovat ilmoittautumiset 1.9.-31.10.2020 välisenä aikana  

Lisätietoja sanfy.oulu(at)gmail.com ja lisätietoja koulutuksen 

sisällöstä kirsi.saynevirta(at)gmail.com 

 

Koulutuksen sisältö  

Koulutus koostuu teoriasta, käytännön harjoittelusta pareittain ja ryhmissä, 

kouluttajan kuntoutujademonstraatiosta, pareittain toteutetusta terapiasta 

asiakkaiden kanssa ja välitehtävistä.  

Suomen fysioterapeuttien yhdistysten kannustusrahaa voi esittää 

Sanfyn hallitukselle 25.4.2020 mennessä, kyseessä voi olla yksittäinen 

fysioterapeutti tai ryhmä, jotka ovat kehittäneet fysioterapiaa. 

Valinta tehdään syyskuussa. Vapaamuotoinen esitys puheenjohtajalle 

hakemuksineen.  



Käytännön ja teorian yhdistyminen harjoitellessa mm. posturaalista 

kontrollia, kävelyä ja yläraajan toiminnallista kuntoutusta. Lisäksi jaksojen 

välissä tehdään käytännön työhön liittyviä etätehtäviä.  

Kurssille osallistuvien fysio- ja toimintaterapeuttien on työskenneltävä 

neurologisten kuntoutujien kanssa osallistuessaan kurssille. Heillä on 

oltava vähintään yhden vuoden työkokemus neurologisten kuntoutujien 

kanssa ja mahdollisuus koko koulutusjakson ajan työskennellä 

neurologisten kuntoutujien kanssa.  

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille perusvalmiuksia analysoida 

normaalia toimintaa ja liikkumista sekä analysoida ja fasilitoida normaalista 

poikkeavaa toimintaa ja liikkumista. Koulutus antaa myös valmiuksia ohjata 

kuntoutujaa uusiin toiminnan ja liikkumisen malleihin. Koulutuksen myötä 

osallistuja ymmärtää neurofysiologisen perustan, joka on nykyisen Bobath-

lähestymistavan taustalla. Lisäksi osallistuja osaa integroida 

kansainvälisen toimintakyvyn, vamman ja terveyden luokituksen (ICF) 

periaatteet aikuisneurologisten kuntoutujien toimintahäiriöiden arviointiin ja 

terapiaan. 

 

 

SANFY järjestää koulutusta vain jäsenilleen. 

Mikäli joudut perumaan SANFY:n järjestämän koulutuksen sitovan 

ilmoittautumisen jälkeen, sinulta peritään 25 % koulutusmaksusta. Jos 

osallistuja ei ilmoita peruutuksesta eikä saavu koulutukseen, peritään koko 

koulutusmaksu. Ainoa pätevä syy, jolloin koulutusmaksua ei ollenkaan 

peritä (ei edes 25%) on sairaus, josta on lääkärintodistus. 

Jos koulutukseen hakenut peruu ilmoittautumisen, niin tilalle otetaan 

seuraava jonossa oleva henkilö. 

Alle 20 henkilön koulutuksiin otetaan max 2 henkilöä samasta 

työyhteisöstä. Mikäli paikkoja jää vapaaksi niin paikat täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä 

 

 



 

MUIDEN TAHOJEN JÄRJESTÄMÄT KOULUTUKSET:  

 

BOBATH-PERUSKURSSI 
TAMPEREELLA     

 

Aika: 23.-28.11.2020, 11.-15.1.2021 ja 

12.-16.4.2021 (6+5+5 päivää) 

Paikka: Premius Kuntoutus Tampereen 

toimipiste 

Kouluttaja: Kirsi Säynevirta, fysioterapeutti YAMK, Bobath-kouluttaja 

IBITA, aikuisten neurologisen fysioterapian erikoisasiantuntija, Affolter -

terapeutti 

Osallistujat: Fysioterapeutit ja toimintaterapeutit, max 12 henkilöä 

Hinta: 2990 € (sis. alv 24 %) 

Haku: Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2020 mennessä 

https://www.premius.fi/bobath2020/  

Lisätietoja: Järjestelyihin liittyen olli.lahteenmaki@premius.fi ja lisätietoja 

koulutuksen sisällöstä kirsi.saynevirta@gmail.com. Laskutukseen, 

maksuihin ja aikatauluihin liittyen tiedustelut laskutus@premius.fi. 

 

Koulutuksen sisältö 

Koulutus koostuu teoriasta, käytännön harjoittelusta pareittain ja 

ryhmissä, kouluttajan kuntoutujademonstraatiosta, pareittain 

toteutetusta terapiasta asiakkaiden kanssa ja välitehtävistä. Käytännön ja 

teorian yhdistyminen harjoitellessa mm. posturaalista kontrollia, kävelyä 

ja yläraajan toiminnallista kuntoutusta. Lisäksi jaksojen välissä tehdään 

käytännön työhön liittyviä etätehtäviä. 

mailto:olli.lahteenmaki@premius.fi
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Kurssille osallistuvien fysio- ja toimintaterapeuttien on työskenneltävä 

neurologisten kuntoutujien kanssa osallistuessaan kurssille. Heillä on 

oltava vähintään yhden vuoden työkokemus neurologisten kuntoutujien 

kanssa ja mahdollisuus koko koulutusjakson ajan työskennellä 

neurologisten kuntoutujien kanssa. 

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille perusvalmiuksia analysoida 

normaalia toimintaa ja liikkumista sekä analysoida ja fasilitoida 

normaalista poikkeavaa toimintaa ja liikkumista. Koulutus antaa myös 

valmiuksia ohjata kuntoutujaa uusiin toiminnan ja liikkumisen malleihin. 

Koulutuksen myötä osallistuja ymmärtää neurofysiologisen perustan, joka 

on nykyisen Bobath-lähestymistavan taustalla. Lisäksi osallistuja osaa 

integroida kansainvälisen toimintakyvyn, vamman ja terveyden 

luokituksen (ICF) periaatteet aikuisneurologisten kuntoutujien 

toimintahäiriöiden arviointiin ja terapiaan. 

 

Cerebral Palsy in Adult Life, Johdanto-tason koulutus ( peruttu, 

siirretään mahdollisesti syksyyn!!) 

Aika: 25-30.5.2020, 6 päivää 

Paikka: Helsinki 

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet aikuisten henkilöiden 

kanssa, joilla on CP-vamma.  

Koulutus on englannin kielinen. 

Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Koulutuksen järjestää NDT-yhdistys. 

The course will offer: 

• Information about Cerebral Palsy and its evolving clinical picture 

through adult life 



• Strategies for treating adults with cerebral palsy, using Bobath 

Concept as a framework for 

assessment and treatment 

• Opportunity to discuss relevant issues to treating this population with 

others working in the field. 

Kohderyhmä: Kaikkien terapeuttien on mahdollista osallistua. 

NDT/Bobath perusopintojen suorittamista ei vaadita tähän koulutukseen 

Osallistujan tulee olla Suomen NDT-yhdistys ry.n jäsen. Jos et vielä ole 

jäsen, hae jäsenyyttä ilmoittautumisen yhteydessä lähettämällä 

postia: suomenndtyhdistys@gmail.com 

Pääkouluttaja: Christine Barber, MSc, MCSP, DSA(CSP), Physiotherapist, 

Senior Bobath Tutor 

Koulutuksen laajuus: 2 opintopistettä, sisältäen kuusi lähiopetuspäivää 

Koulutuksen hinta: 900€ (6pv) 

Ilmoittautumiset: Sitovat ilmoittautumiset osoitteeseen 

kaija.niemi7(at)gmail.com 24.4.2020 mennessä. Ilmoittautumisen 

yhteydessä mainitse yhteystiedot ja ammatti. 

Koulutuksen peruutusehdot: Sitovan ilmoittautumispäivän 

umpeutumisen jälkeen peruutuksista veloitamme 50% koulutuksen 

kokonaishinnasta. Yhdistys voi perua koulutuksen vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi. 

Annan mielelläni lisätietoja! 

Kaija Niemi, kaija.niemi7(at)gmail.com 



 



 

PORINAPIIRIT 

 

Porvoon porinapiiri  

Yhteyshenkilö: Netta Turunen, netta.turunen(at)pp.inet.fi, puh. 040-

7606556 

Keski-Suomen porinapiiri,  

Yhteyshenkilö: Sanna Hosio, sanna.hosio(at)fysiomuurame.fi 

Kymenlaakson porinapiiri.  

Yhteyshenkilö: Tiina Majander: p. 040-7104746, 

tiina.majander(at)pyhtaa.fi                        


