SANFY RY
JÄSENTIEDOTE HUHTIKUU 2018
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.
Ajankohta : Perjantai 5.10.2018 klo 8.30 - 16.30
Paikka : Senioritalo, Folkhälsan Mannerheimintie 97, 00280 Helsinki
Osallistujamäärä : 40
Hinta : 150 € johon sisältyy kahvit ja lounas

Utbildningsdagar 29- 30 maj 2018 i Ekenäs
TEMA: Rehabilitering för stroke klienter i
akuta och subakuta stadiet utifrån Bobath
konceptets principer.
Cecilia Löfgren är kursledare. Hon är Fysioterapeut ( YH ),
Affolterterapeut samt Internationell Bobath Instruktör ( IBITA)
Kursplats: Raseborgs Fysioterapi AB, Bryggerigatan 13, 10500 deltagaren
inte Ekenäs.
Pris: 285e + 24% moms. I priset ingår kursmaterial och kaffe/te ́med
tilltugg.
Sista anmälningsdag: 4.5.2018.
Förfrågningar och Anmälan till: pc.lofgren@myhome.fi
Telefon: +358 405260118
Avbokningsvillkor: Om du måste avboka din plats efter anmälningstidens
slut, debiteras 25% av kursavavgiften. Om meddelar om avbokning
och inte deltar i utbildning en debiteras hela kursavgiften. Den enda giltiga
anledningen till att en kursavgift avgift inte debiteras är ett giltigt
läkarintyg.

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
3.9.2018 mennessä.
Vapaamuotoiseen
hakemukseen nimi, ammatti,
osoitetiedot, puhelinnumero
ja laskutusosoite. Kerro
hakemuksessa lyhyesti
työkokemuksesi
neurologisessa terapiassa.

HYVÄÄ ELÄMÄÄ CP- VAMMAISENA AIKUISENA- KOULUTUSPÄIVÄ
Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys Sanfy järjestää
koulutuspäivän
terapeuteille CP - vamman vaikutuksista aikuisuudessa ja ikääntyessä sekä
ihmisen toimijuudesta oman elämän ohjaajana. Kouluttajina ovat mm.
pitkän uran lasten fysioterapeuttina ja alan kehittäjänä tehnyt
fysioterapeutti, NDT-, Bobathkouluttaja Karla Pesonen-Wikman,
toimintaterapian lehtori ja tutkija Aila Pikkarainen Jyväskylän
ammattikorkeakoulusta , suunnittelija Heidi Huttunen CP-liitosta sekä
fysioterapeutti Regina Ekblom Auronista.
Ajankohta : Perjantai 5.10.2018 klo 8.30 - 16.30
Paikka : Senioritalo, Folkhälsan Mannerheimintie 97, 00280 Helsinki
Osallistujamäärä : 40
Hinta : 150 € johon sisältyy kahvit ja lounas
ALUSTAVA OHJELMA
Perjantai 5.10.2018
8.30 - 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.00 - 9.15 Päivän avauspuheenvuoro
9.15 - 10.15 Arki, toimijuus , elämänkulku ja ikääntyminen/ Aila Pikkarainen
10.15 -11.30 Lapsuudenajan kuntoutumisen yhteys aikuisen toimijuuteen
yksilöllä, jolla on CP - vamma / Karla Pesonen-Wikman
11.30 - 12.00 Paneelikeskustelu
12.00 - 12.45 Lounas
12.45 - 14.00 Arki, toimijuus, elämänkulku ja ikääntyminen jatkuu /Aila
Pikkarainen
14.00 - 15.00 Kotiin eristäytyen vai osallistumalla elämää eläen ja vaikuttaen
Vastuullisena aikuisena elämisen keinoja /Heidi Huttunen
15.00 - 15.15 Kahvi
15.15 - 16.15 ICF GAS KELA ym koukerot /Regina Ekblom
16.15 - 16.30 Päivän päätös ja keskustelu
Ilmoittautuminen ja tiedustelut : Sitovat ilmoittautumiset 31.8.2018
mennessä osoitteella tuija.karhula (et)auron.fi . tiedustelut: : tuija.karhula (
et ) auron.fi tai puhelin 0505054791, jätä tekstiviesti
tarvittaessa.
Tiedoksi!
3-4.10.2018 pidetään Suomen Fysioterapeuttien järjestämät Fysioterapia ja
Kuntoutusmessut Helsingissä Messukeskuksessa Hyvä Ikä messujen
yhteydessä.
6.10.2018 vietetään Maailman CP- päivää

Lisätiedot kaikista koulutuksista sanfyn nettisivuilla!

Ohessa Mirja Hannulan terveiset matkasta Rajul
vasan luokse Intiaan. 😊

PORINAPIIRIT:
Porvoon porinapiiri
kokoontuminen 18.4
klo.16.00 , Neuropoint
Pajatie 4 Porvoo. Aiheena
psykofyysisen fysioterapian
näkökulmat neurologisen
asiakkaan kanssa.
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

Hyvät Sanfyläiset!
Kiinnostuin elokuussa 2016 Rajul Vasa-menetelmästä. Bongasin Turun Fight Backklinikalla pidettävän luennon, jossa näin paljon videoita CP-, AVH- ja
aivovammakuntoutujien harjoittelusta ja edistyksestä. Pekka Hyysalo kertoi siellä
myös tarinansa. Luennon jälkeen sain ”mukaani” uuden asiakkaan, joka halusi
tulla fysioterapiaan sellaiseen paikkaan, jossa saisi kuntoutusta Vasamenetelmällä. Rajul Vasa antoi harjoitteluohjeet ja asiakkaani spastinen yläraaja
rentoutui syksyn aikana merkittävästi. Asiakas harjoitteli kotona 5 päivänä viikossa
muutaman tunnin ajan ja kävi kerran viikossa KuntoKamarilla Nousiaisissa. Tämän
asiakkaan myötä minulle tarjoutui tilaisuus lähteä Intian Nashikiin hänen
avustajakseen Rajul Vasa-kuntoutukseen, tutustumaan metodiin ja sikäläiseen
kuntoutusklinikkaan.

Lennettyäni New Delhin kautta Mumbaihin, minua odotti lounaskutsu Rajulin
kotiin asiakkaani ”Helenan” kanssa. Pyysin Rajulin kertomaan itsestään ja
konseptista, josta tiesin siinä vaiheessa vielä hyvin vähän.
Rajul Vasa, B. Sc. Pt, clinical scientist, applied motor control.
Hän on Mumbaissa asuva intialainen fysioterapeutti, joka on opiskellut mm.
Sveitsissä ja Lontoossa Bobath-terapiaa ja neurotieteitä. Hän on perehtynyt
laajasti aivojen ja hermoston toimintaan ja korostaa hermoston muokkautumisen
roolia aivovaurioiden kuntoutuksessa. Rajul ei ollut aikoinaan tyytyväinen Bobath-

terapialla saavuttamiinsa tuloksiin, vaan alkoi etsiä jotain muuta. Hän esittelee
luennoillaan maailmankuuluja, rikkaita ihmisiä, jotka ovat saaneet parasta ja
kalleinta kuntoutusta, mitä on keksitty, mutta joiden kuntoutustulokset jäävät silti
vaatimattomiksi. Aivojen plastisuus on ymmärrettävä syvällisesti ennen kuin
pääsee konseptiin sisään.

Minä ja Rajul Vasa
Vasa-konseptin pääperiaatteita: BRAIN – BODY - GRAVITY
Neurologisen kuntoutuksen aloittaminen mahdollisimman varhain vamman
jälkeen ja kuntoutujan motivoituminen harjoitteiden tekoon ovat ensiarvoisen
tärkeitä. Fyysisesti vaativien, potilaskohtaisesti laadittujen liikesarjojen tavoitteena
on antaa keholle ja aivoille toistuvasti aktivaatiota. Kun keho on vammautumisen
jälkeen jähmettynyt, pelkää liikettä ja tasapainon menettämistä, harjoitteilla
vapautetaan hermosto swich off-tilanteesta.
Potilasta käsitellään kokonaisuutena ilman turhaa keskittymistä halvaantuneisiin
kehon osiin. Harjoitteissa lähdetään liikkeelle matalissa alkuasennoissa,
useimmiten suljetuissa liikeketjuissa paremman raajaparin antamalla tuella.
Tasapainoa ja kehon hallintaa haetaan vahvojen tuki- ja liikuntaelinten avulla
turvallisesti. Huonompaa raajaparia tuetaan tarvittaessa. Heikomman puolen
proprioseptoreita aktivoimalla lisätään, muokataan, mukautetaan ja uudelleen
järjestetään motorisia käskyjä, joita peilisolut tuottavat. Tällä vaikutetaan
kortikaalisiin ja subkortikaalisiin alueisiin, joista annetaan käskyt pareettisille
lihaksille supistua (otteita Rajulin tekstistä).

Isot aivot edustavat kuningasta, jolla on valta ja kontrolli mielen ja kehon
hallinnassa. Pikkuaivot on pieni, mutta ovela tunteiden kautta kuninkaan
toimintaa ohjaava vaimo. Tämä pikkuvaimo ohjaa tietovirtaa sekä alas
selkäytimeen ja -rankaan että ylöspäin hermoverkkopiirien ja talamuksen kautta
aivokuorelle ja syville aivoalueille.

Rajul laatii yksilölliset harjoitteet nähtyään lääkäreiden ja terapeuttien lausunnot,
aivoista tehtyjen kuvantamisten tulokset, valokuvat potilaan kehosta, videot
liikuntakyvystä ja kyselylomakkeen vastaukset. Hän on yhteydessä skypen
välityksellä potilaisiinsa ympäri maailmaa. Potilas pitää viikkopäiväkirjaa
harjoittelustaan ja edistymisestään. Potilaan tulee jättää pois kaikki
spastisuuslääkkeet, ortoosit, seisomatelineet ja kävelyn apuvälineet. Mitään
kalliita terapiavälineitä ei tarvita. Kuntoutus on ilmaista, Rajul ei ota mitään
palkkioita ohjauksestaan. Hän on uskonnoltaan jainalainen. Rikkaiden ihmisten
tulee auttaa köyhiä ja apua tarvitsevia. Sunnuntaisin hän pitää workshopia
Mumbaissa, jonne kutsutaan tehokuntoutuksen piiriin päässeitä asiakkaita.
Olimme ”Helenan” kanssa saamassa siellä ohjeet seuraavalle kahdelle viikolle.
Nashik-centeristä oli yksi avustaja mukana.
Nashik on Mumbaista koilliseen 185km. Se on pienehkö paikka, vain n. 1milj.
asukasta. Asuimme hotellissa ja ajoimme joka aamu tuk-tukilla keskukseen parin
kilometrin matkan. Ilma oli sankkana savusta, joten huivista kiedottu
hengityssuojain oli käytössä. Harjoittelimme 3 tuntia, sitten palasimme hotelliin
päiväunille ja syömään jotain kevyttä. Iltapäiväksi menimme taas klinikalle

treenaamaan. Kauempaa tulevat viettivät siellä koko päivän klo 10-17. Klinikkaa
pidetään yllä hyväntekeväisyysvaroin. Muutama mies mahdollistaa keskuksen
toiminnan. Siellä on 5 tehtäväänsä koulutettua avustajaa, jotka eivät päätä
hoidosta vaan toimivat Rajulilta saamiensa ohjeiden mukaan. Vanhemmat ja
kuntoutujat ovat itse vastuussa siitä, mitä kuntoutuksessa tapahtuu. Joku
hyväntekeväisyysjärjestön naisista on aina paikalla valvomassa.

Lääkäri-mies kuntouttaa veljeään Mumbain workshopissa.

Klinikka on erittäin vaatimaton koulun pihalla oleva rakennus, jossa on yksi iso
huone ja 2 vessaa (toisessa vain reikä lattiassa). Välineinä oli oma matto lattialla,
terapiapalloja, pieni risainen trampoliini, rekkitanko ja naruja, joihin voitiin
kiinnittää esineitä eri korkeuksille. Yksi pöytä, muutamia tuoleja ja puusta tehty
plintti kuuluivat myös kalustukseen. Intialaiset kuntoutujat olivat pääasiassa lapsia
ja nuoria, mutta myös ikääntyneempiä oli joukossa silloin tällöin. 3 suomalaista
kuntoutujaa avustajineen oli mukana. Se oli yllätys, että Rajul itse ei ollut paikalla
kuin korkeintaan kerran viikossa.

harjoittelua Nashik-centerissä
Vasa-konsepti avautui minulle lisää viime elokuussa Savonlinnassa, jossa oli
kahden viikon kuntoutusleiri aikuisasiakkaille. Moni kuntoutuja voi saada tällä
metodilla tuloksia aikaan, jos jaksaa harjoitella huippu-urheilijamaisesti useita
tunteja päivässä kuukaudesta toiseen. ”Helenan” käsi ja vartalo toimivat niin, että
hiihtäminen perinteisellä tyylillä, vuorotahtiin sauvoen, on jo mahdollista.
Työkalupakkiini jäi joitain ideoita Intiasta…ja lapamato vatsaan (mutta se tuli
syksyllä ulos).
Nousiaisissa keväällä 2018
Mirja Hannula, NDT ja aikuis-Bobath-fysioterapeutti
KuntoKamari Oy

