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Puheenjohtajan terveiset

Sanfy on tänä vuonna järjestänyt jäsenilleen koulutusta eri
puolilla Suomea. Uusia koulutuksia olivat: Rytminen
moniaistikanavainen aktivointi, Peiliterapia sekä Vartalo ja
alaraaja; neurologisen asiakkaan pystyasennon ja kävelyn
harjoittaminen ja Parkinson-koulutus. Koulutukset täyttyivät
nopeasti, joten hallitus jatkaa hyvien koulutuksien
järjestämistä mahdollisuuksien mukaan.

Tänä vuonna on vietetty Sanfyn 30-juhlavuotta kahdella tapahtumalla. Toukokuussa Sanfy 
järjesti jäsenilleen opintomatkan Tanskaan, Kööpenhaminaan. Matkalla tutustuimme paikallisiin 
neurologisiin yksityisiin ja kunnallisiin fysioterapialaitoksiin sekä fysioterapiakäytäntöihin. 
Lokakuussa Sanfy järjesti ohjelmallisen Juhlaillallisen. Juhlan teemana oli vaikuttavuus. Saimme 
kuulla mielenkiintoisia esityksiä ja nähdä hienoa pyörätuolitanssia. Juhlassa myös palkittiin 
yhdistyksessä monia vuosia toimineita aktiiveja ja neurologisen fysioterapia kouluttajia. 
Molempien tapahtumien tunnelma oli mukava, saimme uutta tietoa ja tutustuimme samoista 
asioista kiinnostuneisiin kollegoihin.

Ensi vuonna jatkamme toimintaa hieman vähemmän juhlien, mutta edelleen kiinnostavia 
koulutuksia järjestämällä. Sekä Helsinkiin että Ouluun on tulossa Aikuisneurologiskuntoutujan 
terapia peruskurssi Bobath lähestymistavan mukaan. Lisäksi Kirsi Säynevirran Vartalo ja kävelyn 
valmiuksia harjoittaminen- koulutus toteutuu uudelleen ja muutakin uutta ja hyödyllistä 
koulutusta on tulossa.

Sanfyn toimintaa järjestää hallitus. Sen jäsenet ovat eri puolilta Suomea ja siksi olemme saaneet 
niillä paikkakunnilla koulutusta. Sinäkin voit tulla Sanfyn toimintaan mukaan vapaa-ajallasi. 
Vuosikokous on 25.3.2017 ja siellä valitaan hallitukseen erovuoroisten tilalle puheenjohtaja, 4 
varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä.

Porinapiirejä toimii viidellä paikkakunnalla. Ne järjestävät lähinnä iltakoulutuksia, mutta aiheet 
ovat mielenkiintoisia ja ajankohtaisia.

Muista seurata Sanfy.net -sivuja, jotta pysyt ajan tasalla yhdistyksen
toiminnasta.

Jouluterveisin Minna Mattlar, pj



Bobath-peruskurssit: 

 Oulun bobath-peruskurssi alkaa huhtikuussa 2017, ajankohdat ja lisätiedot 
nettisivuilta! Kouluttajat Maj-Britt Forssbom ja Riitta Sairanen. Hinta 2500e. Sitovat 
Ilmoittautumiset 10.2.2017 mennessäsanfy.oulu@gmail.com 

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

 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: Tiina Majander: p. 040-7104746, 
tiina.majander(at)pyhtaa.fi 

                          

                  Kaikille Onnellista joulun aikaa ja uutta vuotta toivottaen, 

         Anna-Kaisa ja hallituslaiset
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