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Kuukausitiedote loka-marraskuu 2015

                 Hei taas! 

Ohessa loka- marraskuulta yhteinen tiedoite!
Olemme huomioineet fysioterapialiiton suunnitelmat
kuntoutusalan asiantuntijat ryn perustamisesta ja
keskusjärjestön vaihtamisesta. Jos haluat ottaa
kantaa tulevasta, voit laittaa hallitukselle viestiä
ko.asiasta ! 

Ajankohtaisia koulutuksia: 

Rytminen moniaistikanavainen aktivointi – RMA koulutusta tulossa Jaana Ruotsalaisen 
pitämänä huhtikuussa Ouluun!  

Jaanan terveiset koulutuksesta: 

RMA eli rytminen moniaistikanavainen aktivointi, on kehittämäni uusi työkalu neurologisiin 
ongelmiin kuntoutuksen ammattiryhmien käyttöön. Olen laatinut menetelmän  Pro Gradu työni 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201305071572 pohjalta.

RMA moniaistiärsykkeisessä, rytmisessä liike- ja puheharjoitusmenetelmässä käytetään musiikin ja 
lorujen rytmisiä elementtejä yhdistettyinä puheeseen ja liikkeisiin tehostamaan ja tuottamaan 
liikkeiden oikea-aikaisuutta ja sujuvuutta. RMA menetelmä soveltuu käytettäväksi kuntoutuksessa 
yksilö- tai ryhmäterapiana, kotioloissa, hoitolaitoksissa, vastaanottotiloissa, oppilaitoksissa ja 
päiväkodeissa. Menetelmä soveltuu niin vanhuksille, aikuisille kuin lapsillekin, joiden ongelmina on 
neurologinen sairaus, puhehäiriöt, kömpelyys, työmuistin ongelmat, motoriikan, puhe- ja 
hienomotoriikan hallinta, kehonhallinta, koordinaatio, liikkeiden ajoitus tai/ja tasapaino. Menetelmän 
etuna on sen käyttökelpoisuus kaikessa hoito- ja terapiatyössä.

Koulutus perehdyttää kuntouttajaa tunnistamaan musiikin, laulujen ja lorujen rytmisiä rakenteita ja 
käyttämään niiden tarjoamaa fraseerausta apuna kuntoutujan liikkeiden ajoittamisessa. 
Kuntoutustavan käyttö ei edellytä soitto- tai laulutaitoa kuntouttajalta eikä kuntoutujalta. 
Koulutuspäivä sisältää teoriaa, käytännön harjoitteita ja pieniä ryhmätöitä.

Tarjolla paljon videoituja käytännön esimerkkejä. 

Lisätiedot tulevasta aikataulusta ja ilmoittautumisista myöhemmin, seuraa jäsentiedotteita ja 
nettisivuja! 

 

 

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


Ajankohtaista asiaa!! 

Olisimme kiitollisia jos kaikki Kelan avoterapiaa toteuttavat fysioterapeutit täyttäisivät 
oheisen kyselyn! 

Pyydämme Sinua osallistumaan KAARI -kyselylomakkeen soveltuvuuden arviointiin 
Kelan järjestämässä avoterapiassa. 

Kokeilu toteutuu niin, että ohjaat kuntoutusjakson loppuvaiheessa (=nykyisen 
kuntoutuspäätöskauden/ maksusitoumuskauden loppuvaiheessa) yli 18-vuotiaan kuntoutujan 
vastaamaan sähköiseen kyselyyn. Kysely löytyy tästä linkistä: 

http://www.kela.fi/kuntoutuspalaute 

Tiedonkeruu jatkuu 4.12.2015 asti. 

Kela on kehittänyt kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä arvioivan (KAARI) -kyselylomakkeen, joka
soveltuu kuntoutuksen seurantaan. KAARI -kyselylomake sisältää 19 kysymystä ja se on 
sähköisesti täytettävä. Kyselyn täyttämiseen kuluu aikaa 5–10 minuuttia. 
Kehittämishankkeenraporttiin voi tutustua oheisessa linkissä: 

http://www.kela.fi/documents/10180/751941/Loppuraportti_HKK-
kysely_03102014.pdf/55c2b0f0-697d-4307-9a9c-971d03266f74 

Tämän vuoden aikana KAARI -kyselylomakkeen soveltuvuutta arvioidaan seuraavissa 
kuntoutusmuodoissa 1) ammatillinen kuntoutus, 2) lasten ja nuorten perhekuntoutus, 3) 
vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiat ja 4) kuntoutuspsykoterapia. 

Tutkimuksen käytännön toteutuksen vastuunhenkilönä on Mikkelin ammattikorkeakoulun TKI-
asiantuntija Maarit Karhula, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi[at]mamk.fi. Yhteyshenkilöinä 
Kelassa ovat suunnittelija Riikka Peltonen (kuntoutusryhmä) ja johtava tutkija Anna-Liisa 
Salminen (tutkimusosasto), sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi[at]kela.fi. 

Voit ottaa yhteyttä Maaritiin ja kysyä tarvittaessa lisätietoja tutkimuksesta sekä siihen 
osallistumisesta. 

Yhteistyöterveisin Maarit Karhula 

Maarit Karhula, TKI-asiantuntija 

HUOM!! Olettehan huomanneet, että kela järjestää ilmaisen koulutuksen GAS-tavoitteista 
2.12. Koulutukseen voi osallistua myös netin kautta! Ilmoittautua voi kelan sivuilta! 

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.

http://www.kela.fi/documents/10180/751941/Loppuraportti_HKK-kysely_03102014.pdf/55c2b0f0-697d-4307-9a9c-971d03266f74
http://www.kela.fi/documents/10180/751941/Loppuraportti_HKK-kysely_03102014.pdf/55c2b0f0-697d-4307-9a9c-971d03266f74
http://www.kela.fi/kuntoutuspalaute


Porinapiirit:

 Porvoon porinapiiri 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  

Terveisin, Anna-Kaisa 


