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Kuukausitiedote elokuu 2015

Ensinnäkin oikein lämmintä syksyn aloitusta kaikille- tulihan se kesä vihdoin! 

kiitos kaikille jotka laittoivat koulutustoiveita! Toivotaan että pystyisimme mahdollisimman 
monta koulutusta järjestämään! Alla kaksi erittäin ajankohtaista koulutusta, suosittelen! Jos 
inkitykset koulutuksissa ei toimi, www.sanfy.net sivuilta löytyy linkit ja tiedot koulutuksista! 

Kirjeen lopussa Hilkka Korven terveiset Singaporesta! 

  

Faskiakoulutus Helsingissä!

Sanfy järjestää somtyn kanssa yhteistyössä faskiarakenteiden manuaalisen käsittelyn kurssin 
(faskia intro).  

Aika: 21-22.10.2015

Kouluttaja: Ft,omt Maarit Keskinen

Paikka: Auron OMT-keskus, Tallinnanaukio 1 B, 00930 Helsinki

Hinta: 260e sis.alv 24%. Lounas on omakustanteinen, välipalakahvit sisältyvät hintaan. 

Sitovat Ilmoittautumiset sähköpostilla oili.vonholten@validia.fi 4.9.2015 mennessä. Koulutukseen 
otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.  Ilmoitathan: yhteystietosi, laskutusosoitteen, 
syntymäajan ja mahdolliset allergiat jotta osaamme huomioida välipalojen sisällön. 

Tiedustelut iltaisin klo.17 jälkeen p.0400640000/ Oili von Holten

Neurologinen kuntoutus- koulutus Ortonilla!

Aika: 8.10.2015 klo.8.30-15.45

Paikka: Invalidisäätiö Orton, Tenholantie 10, 00280 Helsinki

Hinta: 250e (sisältää kahvit,lounaan ja materiaalin)

Ilmoittautuminen 28.9.2015 mennessä oheisen linkin kautta  
http://www.lyyti.in/Neurologinen_kuntoutus_8952

Ohjelman löydät sivuiltamme Lisätiedot: http://www.orton.fi/fi/invalidisaatio-orton/koulutuskalenteri/

Lisätiedot: leena.ristolainen@invalidisaatio.fi

Tervetuloa!
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Jos järjestätte neurologista tai siihen viittaavaa koulutusta johon toivotte lisää osallistujia, on 
kuukausitiedote ja nettisivut oiva paikka niistä ilmoittaa! Neurologisen fysioterapian koulutuksista
voi ilmoittaa Sanfyn kk-tiedotteessa ja nettisivuilla   hintaan 1/3- osa sivu 30e, ½-sivu 50e ja 
kokonainen sivu 100e.

Porinapiirit:

 Porvoon porinapiiri kokoontuu 15.9 klo.18.00 Porvoon sairaalan fysioterapian 
tiloissa. Aiheena INN-koulutuksen palaute ja uusiin tiloihin tutustuminen. yhteyshenkilö: 
Netta Turunen, netta.turunen(at)pp.inet.fi, puh. 040-7606556.

 Keski-Suomen porinapiirin yhteyshenkilö: Sanna Hosio, sanna.hosio(at)fysiocenter.fi

 Tampereen porinapiiri kokoontuu pääsääntöisesti Pirkanmaan Erikoiskuntoutuksessa 
(Itsenäisyydenkatu 2). Yhteyshenkilö: Lotta Korventausta korventaustalotta(at)hotmail.com

 Seinäjoen porinapiiristä lisätietoja antaa Merja Mäkelä puh. työ 06-4154312, koti 040-
8227364

 Kymenlaakson porinapiiri Yhteyshenkilö: Leena Anttila kfh(at)nic.fi 

Hilkka Korven terveiset Singaporesta WCPT – kongressista!

Singaporessa  pidettiin  fysioterapeuttien  maailmankongressi  1  –  4.5.2015  (WCPT Congress).  WCPT:n
uudeksi presidentiksi valittiin Dublinissa fysioterapian professorina toimiva Emma Stokes seuraavaksi
neljäksi  vuodeksi.  Kongressiin  osallistui  3540  fysioterapeuttia  113  maasta.  Näiden  päivien  aikana
esitettiin yli 500 suullista esitystä ja näytettiin yli 1500 posteria. Tämän lisäksi siellä järjestettiin erilaisia
yhteistyökokouksia.  SANFY:n  hallituksen  jäsenenä  pääsin  osallistumaan  neurologisen  fysioterapian
kansainvälisen yhdistyksen INPA:n (The International Physical Therapy Association) tapaamiseen. 

Neurologisesta  fysioterapiasta  mieleeni  jäi  erityisesti  teknologian  kehittyminen  kuntoutuksessa.
Varsinkin Aasiassa ja Yhdysvalloissa robotiikka sekä sähköiset stimulaatiomenetelmät vaikuttavat olevan
arkipäivää. Robotiikan käytön hyödystä aivohalvauspotilaille, CP-vammaisille sekä lihassairaille esitettiin
tutkimuksia kongressissa. Uusia liikkumisen apuvälineitä oli näyttelyssä esillä, ja suomalainen suosiota
saanut  HUR-kuntosalilaitteisto  oli  myös  näytillä.  Opetukseen  hyviä  tutkimustuloksia  oli  saatu
Australiassa virtuaalisista ”sairaalaympäristöistä” kouluissa, joissa potilaina käytettiin näyttelijöitä. Näin
opiskelijat saivat ikään kuin rauhallisessa tahdissa oppia käytännön työn prosessia.  Tästä itselleni jäi
kyllä ideoita kytemään.

INPA:n kokous oli 4.5. viimeisenä kongressipäivänä. Kanssani kokouksessa oli fysioterapeutti Aki Rintala,
joka  opiskelee  Jyväskylän  yliopistossa  ja  tekee  tutkimusta  MS-potilaiden  kuntoutuksesta.  INPA:n
puheenjohtaja  on  Ralph Hammond Isosta-Britanniasta.  Hän  tekee  sekä  kliinistä  että  opetustyötä  ja
lisäksi on julkaissut lukuisia artikkeleja. Hammond puhui tutkimuksen tärkeydestä ja tiedon siirtymisestä
käytäntöön. INPA:n hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Pohjoismaalaista jäsentä siinä ei ole.



Keskeisiä teemoja, joihin INPA:ssa keskitytään, ovat käytännön työ ja toimintamuodot, koulutus ja sen
järjestäminen  sekä  tutkimus  ja  julkaisutoiminta.  Huolta  kokouksessa  oli  neurologisen  fysioterapian
erikoistumiskoulutuksen  asemasta.  Monessa  osallistujamaassa  on  Suomen  tavoin  siitä  luovuttu.
Tapaamisessa  pohdittiin,  voisiko  INPA:n  kautta  etsiä  yhteistä  julkaisukanavaa  neurologiselle
kuntoutukselle. Tämä jäi vielä avoimeksi.

neurologiset  fysioterapeutit  eri  puolilta  maailmaa  olivat  ystävällisiä  ja  aktiivisia  ammattilaisia.  He
toivottivat  suomalaiset  kollegat  mielellään  kansainväliseen  toimintaan  mukaan.

Kuva. INPA:n kokous Singaporessa

Hyvää syksyä Sanfylaisille!   Hilkka Korpi

sekä Anna-Kaisa :)


