
                                                                   

 

 

 

         

              JÄSENTIEDOTE HELMI-MAALISKUU 2020 

                                 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN! 

Sanfyn vuosikokous on lauantaina 21.3.2020 GLO Hotel Art hotellissa 

Helsingissä klo.11-13.00. Osoite: Lönnrotinkatu 29, 00180 Helsinki. 

Vuosikokouksessa tuleva tohtori Anna-Maija Jäppinen kertomassa tuoreen 

väitöskirjansa Patient education in physiotherapy in total hip arthroplasty-

patients.  Kokouksen jälkeen Sanfy tarjoaa lounaan hotellin ravintolan 

seisovasta pöydästä. Tervetuloa!! 

 

SANFYN JÄRJESTÄMÄT KOULUTUKSET:  

 

Kehotietoisuus BBAT lähtökohdista ja neurologinen fysioterapia 

Tutustu fysioterapeuttiseen kehotietoisuutta edistävään Basic Body Awareness 
terapiaan ja mahdollisuuksiin hyödyntää ko. lähestymistapaa neurologisessa 

terapiassa/kuntoutuksessa.   

Koulutuksen aikana osallistujat tutustuvat BBAT:n lähtökohtiin ja saavat 
omakohtaisen kokemuksen harjoituksista. Työpajatyöskentelyn avulla työstetään 
mahdollisuuksia hyödyntää ko. lähestymistapaa neurologisessa 
terapiassa/kuntoutuksessa. BBAT soveltuu sekä yksilötyöhön että ryhmien kanssa 
työskentelyyn. Sitä voidaan hyödyntää myös fysioterapeutin omassa arjessa. 

Ajankohta: 3.- 4.4.2020 (pe klo 9.00 - 16.00 & la 9.00 - 15.00) 

Paikkakunta: Auron Tikkurilan toimipiste, Unikkotie 3 c, 01300 Vantaa 

Osallistujamäärä: max 16 



Kouluttaja: Sirpa Ahola, ft, THM, BBAT opettaja 

Hinta: 350€/ hlö, sisältää kahvitarjoilun. (alv 0%) 

Ilmoittautuminen avataan alkuvuodesta 2020 Eventio- 
tapahtumamyyntijärjestelmän kautta, johon tulee linkki Internet-sivujemme 

kautta www.sanfy.net .  

Tiedustelut: sanfy.pekkola@gmail.com 

 

MUIDEN TAHOJEN JÄRJESTÄMÄT KOULUTUKSET:  

 

BOBATH-PERUSKURSSI 
TAMPEREELLA     

 

Aika: 23.-28.11.2020, 11.-15.1.2021 ja 

12.-16.4.2021 (6+5+5 päivää) 

Paikka: Premius Kuntoutus Tampereen 

toimipiste 

Kouluttaja: Kirsi Säynevirta, fysioterapeutti YAMK, Bobath-kouluttaja 

IBITA, aikuisten neurologisen fysioterapian erikoisasiantuntija, Affolter -

terapeutti 

Osallistujat: Fysioterapeutit ja toimintaterapeutit, max 12 henkilöä 

Hinta: 2990 € (sis. alv 24 %) 

Haku: Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2020 mennessä 

https://www.premius.fi/bobath2020/  

Lisätietoja: Järjestelyihin liittyen olli.lahteenmaki@premius.fi ja lisätietoja 

koulutuksen sisällöstä kirsi.saynevirta@gmail.com. Laskutukseen, 

maksuihin ja aikatauluihin liittyen tiedustelut laskutus@premius.fi. 

 

http://www.sanfy.net/
mailto:sanfy.pekkola@gmail.com
mailto:olli.lahteenmaki@premius.fi
mailto:kirsi.saynevirta@gmail.com
mailto:laskutus@premius.fi


Koulutuksen sisältö 

Koulutus koostuu teoriasta, käytännön harjoittelusta pareittain ja 

ryhmissä, kouluttajan kuntoutujademonstraatiosta, pareittain 

toteutetusta terapiasta asiakkaiden kanssa ja välitehtävistä. Käytännön ja 

teorian yhdistyminen harjoitellessa mm. posturaalista kontrollia, kävelyä 

ja yläraajan toiminnallista kuntoutusta. Lisäksi jaksojen välissä tehdään 

käytännön työhön liittyviä etätehtäviä. 

Kurssille osallistuvien fysio- ja toimintaterapeuttien on työskenneltävä 

neurologisten kuntoutujien kanssa osallistuessaan kurssille. Heillä on 

oltava vähintään yhden vuoden työkokemus neurologisten kuntoutujien 

kanssa ja mahdollisuus koko koulutusjakson ajan työskennellä 

neurologisten kuntoutujien kanssa. 

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille perusvalmiuksia analysoida 

normaalia toimintaa ja liikkumista sekä analysoida ja fasilitoida 

normaalista poikkeavaa toimintaa ja liikkumista. Koulutus antaa myös 

valmiuksia ohjata kuntoutujaa uusiin toiminnan ja liikkumisen malleihin. 

Koulutuksen myötä osallistuja ymmärtää neurofysiologisen perustan, joka 

on nykyisen Bobath-lähestymistavan taustalla. Lisäksi osallistuja osaa 

integroida kansainvälisen toimintakyvyn, vamman ja terveyden 

luokituksen (ICF) periaatteet aikuisneurologisten kuntoutujien 

toimintahäiriöiden arviointiin ja terapiaan. 

 

Cerebral Palsy in Adult Life, Johdanto-tason koulutus 

Aika: 25-30.5.2020, 6 päivää 

Paikka: Helsinki 

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet aikuisten henkilöiden 

kanssa, joilla on CP-vamma.  

Koulutus on englannin kielinen. 

Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 



Koulutuksen järjestää NDT-yhdistys. 

The course will offer: 

• Information about Cerebral Palsy and its evolving clinical picture 

through adult life 

• Strategies for treating adults with cerebral palsy, using Bobath 

Concept as a framework for 

assessment and treatment 

• Opportunity to discuss relevant issues to treating this population with 

others working in the field. 

Kohderyhmä: Kaikkien terapeuttien on mahdollista osallistua. 

NDT/Bobath perusopintojen suorittamista ei vaadita tähän koulutukseen 

Osallistujan tulee olla Suomen NDT-yhdistys ry.n jäsen. Jos et vielä ole 

jäsen, hae jäsenyyttä ilmoittautumisen yhteydessä lähettämällä 

postia: suomenndtyhdistys@gmail.com 

Pääkouluttaja: Christine Barber, MSc, MCSP, DSA(CSP), Physiotherapist, 

Senior Bobath Tutor 

Koulutuksen laajuus: 2 opintopistettä, sisältäen kuusi lähiopetuspäivää 

Koulutuksen hinta: 900€ (6pv) 

Ilmoittautumiset: Sitovat ilmoittautumiset osoitteeseen 

kaija.niemi7(at)gmail.com 24.4.2020 mennessä. Ilmoittautumisen 

yhteydessä mainitse yhteystiedot ja ammatti. 

Koulutuksen peruutusehdot: Sitovan ilmoittautumispäivän 

umpeutumisen jälkeen peruutuksista veloitamme 50% koulutuksen 

kokonaishinnasta. Yhdistys voi perua koulutuksen vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi. 

Annan mielelläni lisätietoja! 

Kaija Niemi, kaija.niemi7(at)gmail.com 



 



 



 

PORINAPIIRIT 

 

Vantaan porinapiiri 

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                        


