
                                                                   

 

 

         

                

          JÄSENTIEDOTE MAALIS-HUHTIKUU 2022 

 

Uuden puheenjohtajan terveiset!     

Sanfy vietti vuosikokousta upeassa 

Glo Hotel Artissa lauantaina 

26.3.2022. Nykykäytännön 

mukaisesti kokous oli hybridimallilla, 

joissa osa jäsenistä oli paikan päällä 

ja osa etäyhteydellä. Samalla 

juhlistettiin maljoja kohottamalla jo 

viime vuonna 35-vuotiasta yhdistystä. 

Perustajajäseniä ei paikalla ollut, 

mutta paikalla oli monta pitkään ja 

eri aikakausina yhdistyksessä 

toiminutta. Joukko 

aikuisneurologisesta fysioterapiasta 

ja sen kehittämisestä kiinnostuneet 

fysioterapeutit perustivat Sanfyn v 

1986. Tavoitteena silloin oli kehittää 

aikuisneurologista fysioterapiaa, 

järjestää jäsenistölle koulutusta ja 

seurata uusimpia virtauksia 

kuntoutuksen saralla.  

Viime vuosina on panostettu 

fysioterapeutti- opiskelijoille annettavaa informaatiota neurologisesta 

fysioterapiasta. Työryhmä on tehnyt hyvää työtä kiinnostuksen lisäämiseksi 

opiskelijoiden keskuudessa. Kokouksessa esitettiin Susanna Savelan yhdessä media-

alan opiskelijoiden kanssa tekemä esittelyvideo Sanfysta ja neurologisesta 

fysioterapiasta. Toivottavasti saadaan se jakoon mahdollisimman pian.  



Vallitsevan koronatilanteen takia useita koulutuksia on jouduttu joko siirtämään tai 

peruuttamaan. Yhdistyksen tavoite koulutusten järjestäjänä on siten ollut 

aikaisempaa vaikeampaa. Muutama lähikoulutus on saatu pidettyä ja toivottavasti 

osa siirretyistä koulutuksista saadaan toteutettua tämän vuoden puolella. 

Hallituksen jäsen Cecilia Löfgren on suorittanut Kööpenhaminan yliopistossa 

opintoja neurologisesta kuntoutuksesta, joka on osa maisteritutkintoa. Aiheesta on 

tulossa webinaari ke 4.5 klo 18–19.30. 

Tuulikki Sjögren yliopistolehtori ja Hilkka Korpi projekti tutkija Jyväskylän yliopistosta 

pitivät mielenkiintoisen alustuksen aiheesta: AVH- ja MS- fysioterapian 

merkityksellisyystutkimus – onko sovellettavissa käytäntöön? Ilahduttavasti 

tutkimuksessa kävi ilmi, kuinka tärkeäksi fysioterapia koettiin ja fysioterapeuttien 

ammattitaitoon luotettiin. Tutkimuksessa korostui myös, miten tärkeää kuontujien 

oli tuntea itsensä normaaliksi ja että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan 

elämäänsä. 

Jatkamme innokkaina kehittämistä ja siinä tukena on uusi tutkimustyöryhmä. 

Kansainvälistä yhteistyötä jatketaan International Neurological Physical Therapy 

Associationin (INPA) kanssa.  

Kirsi Säynevirta, puheenjohtaja 

 

Uusi hallitus  

Varsinaiset jäsenet   

Tuija Karhula, Sari Manninen , Cecilia 

Löfgren, Susanna Savela, Elina Lahdenperä, 

Sanna Hakamäki, 

Hilkka Korpi, Terttu Pihlajamäki 

Varajäsenet 

Netta Turunen, Minna Mattlar, Minna 

Väre, Päivi Roisko, Kristiina Kankare, Sanna 

Hosio, Anna-Kaisa Eronen, Susanna Kiuru 

  

 

 
 
 



TULEVAT KOULUTUKSET: 
 
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:  

 

Invitation to bobath advanced course may 2022 

Theme: Improve walking in complex environments       

Walking in daily life requires adaptability, which is the 
ability to change the path for the behavioral goal and the demands of the 
environment. The ability to adapt the path is a component of the tripartite model of 
locomotor control together with the ability to generate steps and maintain postural 
balance. 

During the course we will explore the neurophysiology that underpin walking 
adaptability and how to develop some treatment ideas to enhance this skill in 
neurological patients through practical exemples and patients treatments. 

Dates: 19-23 May 2022 

Instructors: Monica Morelli and Line Syre 

Language: English, with possible Scandinavian translation 

Place: Neuroplastiskt Centrum AB, Marstrand,  

Sverige (45 minutes outside gothenburgh) 

Course fee:750 Euros (included lunch) 

Participants: Physiotherapists and Occupational Therapists, in possession of a IBITA 
recognized basic course certificate will be accepted as participants. 

Registration deadline: 19. april 2022  

Contact person: line.syre@gmail.com 

 



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  

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


PORINAPIIRIT 

 

Porvoon porinapiiri  

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

 

Keski-Suomen porinapiiri,  

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    

 

Iloista Pääsiäistä ja kevättä kaikille!  

 


