
                                                          

JÄSENTIEDOTE TAMMIKUU 2019 

 

Tiedoksi!!  

Vuoden 2019 alusta yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 

Suomessa laillistettuja tai ammatinharjoittamisluvan saaneita, 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä pidettyyn rekisteriin merkittyjä 

fysioterapeutteja, jotka kuuluvat Suomen fysioterapeutteihin.  

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on kuuluttava liittoon. Suomen 

Fysioterapeutteihin 

kuulutaan joko jäsenyhdistyksen kautta tai suoraan henkilöjäsenenä. 

Jäsenyyttä voit hakea/ jäsenyhdistystä voi vaihtaa täyttämällä 

jäsenlomakkeen ohessa: 

https://easiointi.yap.fi/fysioterapeutit/ejoin 

Jos jo olet Suomen Fysioterapeuttien jäsen etkä halua vaihtaa 

jäsenyhdistystä niin voit silti 

kuulua ns. ”rinnakkaisjäsenenä” toiseen tai useampaan jäsenyhdistykseen 

esim. SANFY uudet ”rinnakkaisjäsenet ” liittyvät Sanfy ry:n ilmoittamalla siitä 

Suomen Fysioterapeutit ry:n toimistoon: toimisto@suomenfysioterapeutit.fi  

Tarvittaessa voit olla yhteydessä liittoon jäsenasioita hoitavaan henkilöön: 

Merja Kulju, assistentti (jäsenyysasiat) p. 0207 199 590 

merja.kulju@suomenfysioterapeutit.fi Lähetä suojattu sähköposti 

(muista lisätä viestiin puhelinnumerosi, saat siihen turvapostin salasana) 

Anne Lindberg, assistentti (jäsenmaksuasiat) p. 040 196 0342, 

anne.lindberg@suomenfysioterapeutit.fi  Lähetä suojattu sähköposti 

(muista lisätä viestiin puhelinnumerosi, saat siihen turvapostin salasana) 

 

Eli se mikä on muuttunut niin Sanfy ei enää hoida varsinaisten tai 

rinnakaisjäsenten jäsenasioita, vaan ne menevät liiton kautta. 

Kannattajajäsenyys on edelleen sanfyn alaisuudessa.  
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Sanfyn järjestämät koulutukset: 

MS-koulutus (Muutama paikka vapaana)!! 

Aika: 25.1.2019 

Paikka: Peijaksen sairaala, iso luentosali  

Hinta: 160 euroa 

Ohjelma:   

KLO 9-10.30 nykykäsitys ms-taudin perusmekanismeista, oireenmukaisesta hoidosta 

sekä kuntoutuksesta. Juha Multanen, Neurologian erikoislääkäri 

 

10.45-11.30 ms -tautia sairastavan toimintakyvyn arviointia fysioterapiasuositusten 

mukaan. Jaana Paltamaa, Dosentti (fysioterapia, erityisesti toimintakyky 

kuntoutuksessa) TtT, AmO 

11.30-12.15 ruokailu  

12.15-13.45 ms-tautia sairastavan toimintakyvyn arviointi jatkuu. jaana paltamaa 

13.45-14 KAHVI 

14-15.30 ms- tautia sairastava fysioterapeutin asiakkaana. Kaisa Sievänen 

Fysioterapeutti AMK  

Ilmoittautuminen:  sanfy.koulutuksia (at)gmail.com  

 

Muiden  tahojen järjestämät koulutukset: 

 

The Gait and Balance in Neurological Patient-work shop 

(Muutama paikka vielä vapaana) 

Aika: 2.-4.4.2019 Rovaniemi 

Paikka: Lapin Ammattikorkeakoulu, Rantavitikantie 29 

Kouluttaja: Sue Armstrong, fysioterapeutti, Advanced Bobath Instructor IBITA. 

Assistentti: Kirsi Säynevirta, fysioterapeutti YAMK, Basic Bobath Instructor IBITA 

Hinta: 450 € (sis alv 24%). Kurssimaksu sisältää kahvit ja pienen välipalan. Lounas 

omalla kustannuksella. 

Kurssi sisältää teoriaa, käytännön harjoittelua ja kuntoutuja-demonstraatio 

(kouluttajat) 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:  

kirsi.saynevirta@gmail.com tai fysioellu@gmail.com 



Bobath jatkokurssi 

Aihe: ”the Functional Recovery of the Upper Limb” 

Aika ja paikka:  2-6.9.2019 Neurotiimi™ Kumpulantie 1 A, 2 krs 00520 Helsinki 

Hinta: n. 650-700 € + alv 24% riippuen osallistujamäärästä. Max 20 osallistujaa.  

Kurssimaksu sisältää kahvit ja pientä purtavaa. Lounas omalla kustannuksella. 

Kohderyhmä: Fysio- ja toimintaterapeutit, joilla on hyväksytysti käyty Bobath 

peruskurssi 

Kouluttaja: Mary Lynch-Ellerington, fysioterapeutti Senior Bobath Instructor IBITA 

Kouluttajalla vuosikymmenien kokemus neurologisesta kuntoutuksesta, on 

huippuopettaja, joka on pitänyt kursseja maailmalla eri aiheista ja toimii mentorina 

Bobath Instructoreiden koulutuksessa. 

Assistentti: Line Syre, fysioterapeutti Basic Bobath Instructor IBITA. 

Line on työskennellyt neurologisten asiakkaiden kanssa sairaalassa ja omassa 

klinikassaanpitkään. On kouluttautumassa Advanced Instructoriksi. 

Lisätiedot ja sitova ilmoittautuminen viimeistään 29.4.2019  

Kirsi Säynevirta, kirsi.saynevirta@neurotiimi.fi 
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Porinapiirit 

 

Vantaan porinapiiri 

Tapaaminen 4.2.2019 maanantaina klo.17.00. Neurokuntoutuksen tiloissa 

Tikkurilassa. Tikkuraitti 11 A 3 krs.01300 Vantaa. Aiheena: Ms- koulutuksen 

aiheet. Yhteyshenkilö: Jenina Paukkunen,  jensku_p(at)hotmail.com, p.040-

7704443 

 

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                        

 

 

Nautitaan lumesta kun sitä kerrankin on!   😊 

 

                                           

 

 

 

terv. Anna-Kaisa 


