
SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY

Jäsentiedote touko-kesäkuu 2017

Sanfyn järjestelykokous pidettiin tänä vuonna Tartossa, jossa
kävimme tutustumassa myös fysioterapeuttien koulutukseen
Tartu Tervishoiu körgkool eli Tartu health care collegessa.
Reissusta kuvia ja kertomusta tulossa nettisivuille. Oli upea
reissu!

Järjestelykokouksessa valittiin hallitukselle tehtävät ja  
varapuheenjohtajana jatkaa Sari Manninen, sihteerinä Elina
Lahdenperä, rahastonhoitajana Terttu Pihlajamäki,
tiedotusvastaavina Anna-Kaisa Eronen ja Oili von Holten ja
porinapiirivastaavana Minna Väre.

Tulevia koulutuksia: 

Rytmin, musiikin elementit ja moniaistinen aktivointi (RMA) työkaluksi neurologiseen fysioterapiaan 

pe 22.9.2017 klo 9.00-16.15, Porvoo

Moniaistiärsykkeisellä, rytmisellä liike- ja puheharjoittelulla voidaan tehostaa, elävöittää ja monipuolistaa motorisesti kömpelön ihmisen kuntoutusta sekä 
parantaa hänen neurokognitiivista toimintakykyään. Rytmisyys aktivoi aivojen motorisia osia toimimaan sekä muodostamaan uusia hermoyhteyksiä liikkeiden 
tuottamiseksi vaurioituneiden tilalle. 

Harjoitteissa käytetyt monien aistikanavien kautta samanaikaisesti tulevat rytmiset ärsykkeet (kuulo, näkö, kosketus, puhe) tukevat puheen ja koko kehon 
motoriikkaa. Menetelmän etuna on sen käyttökelpoisuus kaikessa hoito- ja terapiatyössä. Jaana Ruotsalainen on laatinut menetelmän Pro Gradu työnsä 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201305071572 pohjalta.

Paikka: Neuropoint, Pajatie 4, Porvoo (Pihalla on ilmaista parkkitilaa)

Kouluttajana: FM (musiikkiterapia), ft, elv Jaana Ruotsalainen 

Hinta: 250€, sisältää lounaan läheisessä lounasravintolassa Ripakassa sekä aamu- ja iltapäiväkahvit Neuropointissa

Ilmoittautuminen: to 31.8 mennessä Netta Turuselle osoitteeseen netta.turunen@pp.inet.fi. Ilmoita nimesi, yhteystietosi (osoite, puh.) sekä erikoisruokavaliosi.

Huom! Ilmoittautumiset ovat sitovia! Koulutuksiin sitoutuminen/ peruuttaminen. 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. Työtoveri ei voi tulla tilalle, jos jonoa on.  

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201305071572




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                       

Toivotaan että ilmat lämpenevät ja saataisiin nauttia lämmin kesä. Seuraava jäsentiedote 
ilmestyy elokuussa. Oikein hyvää kesää kaikille!         Toivoo, Anna-Kaisa

             

mailto:tiina.majander(at)pyhtaa.fi

