
Käytännönläheistä täydennyskoulutusta kuntoutuksen ammattilaisille  
Koulutusinfo syKsy 2019

syKsyn uusina KoulutuKsina mm. 

• Erityislapsen hyvä arki - lasten moniammatillisen kuntoutuksen osaaja 2019-2020

• Käden ja ranteen toiminta ja tutkiminen; perusteet • Neurologisen asiakkaan pystyasennon hallinta  

ja kävely • Toimintaterapian mahdollisuudet kivun hoidossa • Vuorovaikutus kuntoutuksessa

Asiantuntijuutta, 
osaamista ja  

oppimisen iloa!

https://kuntoutusyrittajat.fi/koulutus/tietoa-koulutuksista/
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Opi ja innostu  
koulutuksissa!

Kuntoutuskouluttajat järjestää monipuolista ammatillista täydennyskoulutusta ja yrittäjä
koulutusta. Ammatillinen täydennyskoulutus on suunnattu kaikille sekä yksityisellä että julki
sella puolella työskenteleville kuntoutuksen ammattilaisille. Yrittäjäkoulutuksessa keskitytään 
ajankohtaisiin alaa koskeviin teemoihin ja vahvistetaan kuntoutusalan yrittäjien osaamista. 

Tässä koulutusinfossa esittelemme lyhyesti syksyn 2019 ajankohtaisia koulutuksiamme  
– lisätiedot koulutuksista ja ajantasaisen koulutuskalenterin löydät   
www.kuntoutuskouluttajat.fi 

Tervetuloa koulutuksiimme!

Mari Visakko  
ft, koulutussuunnittelija  

mari.visakko@kuntoutuskouluttajat.fi   

p. 0400 737 256

Otathan  
meihin yhteyttä  
koulutuksiin  
liittyvissä asioissa: 

#yhdessäosaavammat  
#kuntoutuskouluttajat

Katja Tonteri  
ft, TtM, toimitusjohtaja  

katja.tonteri@kuntoutuskouluttajat.fi  

p. 040 551 4386

Riikka Östman   
tt, koulutussuunnittelija 

riikka.ostman@kuntoutuskouluttajat.fi   

p. 050 438 6862

https://kuntoutusyrittajat.fi/koulutus/tietoa-koulutuksista/
https://kuntoutusyrittajat.fi/yhteystiedot/henkilokunta/
https://www.facebook.com/kuntoutuskouluttajat/
https://twitter.com/Kuntoutuskoul
https://www.instagram.com/kuntoutuskouluttajat/
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PiTKäT aMMaTillisET TäydENNysKouluTuKsET (5–15 oP):

Erityislapsen hyvä arki – lasten moni-
ammatillisen kuntoutuksen osaaja, 5 op UUSI!
Uusi ja ainutlaatuinen koulutus lasten kuntoutuksesta  
alkaa syksyllä 2019. Koulutus rakentuu kolmesta kolmi
päiväisestä moduulista (9 lähipäivää) sekä ennakko ja 
 välitehtävistä. Koulutuksessa painottuu käytännönlähei
syys, moniammatillisuus ja perhekeskeisyys.

Kouluttajina mukana ovat lasten kuntoutuksen kokeneet 
taitajat. Koulutus soveltuu kaikille lasten terapeuteille. 

aikataulu:  Mod I:  30.10.-1.11.2019 (ke-pe)

 Mod II:  29.-31.1.2020 (ke-pe)

 Mod III:  18.-20.3.2020 (ke-pe) 

Fysioterapeutin suoravastaanottoon 
valmentava koulutus yksityissektorille, 15 op
Koulutuksen tarkoituksena on lisätä fysioterapeutin osaa
mista tuki ja liikuntaelinoireisen asiakkaan tutkimisessa, 
oireiden erottelussa ja harjoitteiden ohjauksessa. Koulu
tus antaa fysioterapeuttisen tutkimisen ja ohjauksen  lisäksi  
valmiuksia lääkehoidon ja sairaslomatarpeen arviointiin. 
Tutkimisen ja erotusdiagnostiikan lisäksi koulutuksessa 
painottuu harjoitteiden ohjaus ja terapian toteuttaminen 
huomioiden akuuttivaiheen lisäksi jo kroonistuneet vaivat.

Koulutuksen laajuus 15 op, sisältäen 15 lähiopiskelu
päivää, ennakkotehtävät, lopputyön ja vapaasti valit
tavat opinnot. Ryhmä 7 käynnistyy elokuussa 2019, 
koulu tus soveltuu sekä yksityisen että julkisen puolen 
 fysioterapeuteille.

Geriatrisen kuntoutuksen 
erityisosaajakoulutus, 6 op
Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaajakoulutus on  hyvät  
palautteet saanut kokonaisuus. 4 moduulia, yhteensä 12 
lähiopetuspäivää. Suomen Fysiogeriatria Oy:n ja  Suomen 
Kuntoutuskouluttajat Oy:n  yhteistyökoulutuksen on 
 käynyt jo yli 200 fysioterapeuttia, kymmenessä koulutus
ryhmässä. Koulutus tuo osallistujien ulottuville lähes 30 
huippuasiantuntijan tarjoileman tutkimustiedon ja käytän
nön kokemukset, vinkit ja kontaktit.   

Järjestyksessä jo 11. koulutusryhmä aloitti tammi kuussa 
2019. Seuraava kurssi alkaa tammikuussa 2020. 

aikataulu:  Mod I:  27.—29.1.2020 (ma-ke) 

 Mod II:  11.-13.3.2020 (ke-pe) 

 Mod III:  11.-13.5.2020 (ma-ke) 
 Mod IV:  24.-26.8.2020 (ma-ke)

Kohderyhmä: Fysio- ja toimintaterapeutit  

Sisältö: 12 lähiopiskelupäivää, ennakkotehtävät  
ja lopputyö. 

Moving Body – koulutuskokonaisuus
Moving Bodykoulutuskokonaisuus jatkuu syksyllä 2019 
kolmella osuudella – mahdollisuus käydä myös yksittäinen 
osuus. Koulutus antaa osaamista tuleoireisen asiakkaan 
kokonaisvaltaiseen arviointiin ja terapiaan. 

Pääkouluttajana Merja Soanjärvi, ft, OMT. 
syksyn koulutusosiot ja kouluttajat:   
osa 2:  Rintakehä, niska ja lantionpohja, ajankohta avoin, 
Merja Soanjärvi ja Mari Camut 

osa 3:  Yläraajat 3.-5.9.2019 (ti-to),  
Ilkka Hakala ja Merja Soanjärvi

osa 4:  Lonkka-polvi 24.-26.10.2019 (to-la),  
Merja Soanjärvi

osa 5:  Nilkka-jalkaterä 28.-30.11.2019 (to-la),  
Merja Soanjärvi ja Jarmo Ahonen

aKuPuNKTuuRiKouluTus;  
uusi kurssi alkaa syyskuussa 2019 Helsingissä
Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Suomen  Lääkäreiden  
Akupunktioyhdistys ry, Suomen Fysioterapeutit ry ja 
 Suomen Kuntoutukouluttajat Oy.  

Koulutus koostuu 5 lähiopetusmoduulista, joista 
 kukin kestää 23 päivää, sekä ohjatusta harjoittelusta. 
 Syksyn  2019 aikana suoritetaan 3 ensimmäistä moduu
lia. Pääsykriteerinä on n. 23 vuoden työkokemus fysio
terapeuttina.   

syksyn 2019 aikataulu: 
 Mod I:  6.-7.9.2019 (pe-la)

 Mod II:  23.-24.9.2019 (ma-ti)

 Mod III:  10.-12.10.2019 (to-la)

Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus,  
5 op
Koulutus antaa uusinta tietoa neurologisista sairauksista ja 
kuntoutuksesta sairauden eri vaiheissa. Sekä kokeneet  että 
vasta vähän kokemusta neurologisista asiakkaista omaa
vat terapeutit saavat lisävalmiuksia ja uusia ideoita asiak
kaan toimintakyvyn arviointiin ja kuntoutukseen. Koulu
tus on suunnattu fysioterapeuteille, mutta soveltuu myös 
toiminta terapeuteille.  

Koulutukseen kuuluu kolme kolmepäiväistä moduulia 
lähiopiskelua, sekä itsenäisen opiskelun tehtävät. Koulu
tuksen teemat: AVH, selkäydinvammat, MS,  Parkinson, 
neurologisen asiakkaan tuleongelmat,  lihastaudit.  

aikataulu:  Mod I:  4.-6.11.2019 (ma-ke) 

 Mod II:  2.-4.12.2019 (ma-ke) 

 Mod III:  20.-22.1.2020 (ma-ke)

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/erityislapsen-hyva-arki-lasten-moniammatillisen-kuntoutuksen-osaaja-2019-20-moduuli-i/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/fysioterapeutin-suoravastaanotto-osa-1-erotusdiagnostiikka-kuvantaminen-ja-laakkeet-ryhma-7/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/geriatrisen-fysioterapian-erityisosaajakoulutus-mod-i-2019-2/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/moving-body-osa-3-5-ylaraajat/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/akupunktuurikoulutus-moduuli-i-uusi-koulutusryhma-aloittaa/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/neurologisen-kuntoutuksen-erityiskoulutus-2019-20-ryhma-22-moduuli-i/
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lyHyET aMMaTillisET TäydENNysKouluTuKsET (0,5-2 oP) 

diastasis rectus abdominis  
– tavoitteena toiminnallinen keskivartalo  
30.9.–1.10.2019 (ma–ti), Helsinki
Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Diastasis rectus abdominis eli erkauma on  myofasciaalisen 
järjestelmän häiriö, ja asiakkailla on usein  motorisen 
 kontrollin häiriöitä. Koulutuksen tavoitteena on  lisätä 
 osaamista  kokonaisvaltaisessa fysioterapeuttisessa 
 tutkimisessa ja kuntoutuksessa. 

Kouluttajana Mari Camut, ft. 

Faskia-koulutus, osa ii:  
12.-14.8.2019 (ma-ke), Helsinki 
Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Faskia –koulutus on kahdesta osasta muodostuva kokonai
suus (2+3 pv), joka antaa fysioterapeutille moni puolisen 
ja laajan kuvan faskioista, faskiaalisista kiputiloista ja 
hoito mahdollisuuksista yhdistellen eri tekniikoita.   

Kouluttajana Jarmo Ahonen, ft, pilateskouluttaja.

Huom! uusi koulutusryhmä luvassa keväällä 2020!

Faskiakoulutus toimintaterapeuteille 
23.8.2019 (pe), Helsinki UUSI
Kohderyhmä: Toimintaterapeutit

Toivottu faskiakoulutus toimintaterapeuteille  faskian 
tutkimisesta, käsittelystä, hoitomahdollisuuksista ja 
 harjoitteista.  Koulutuksessa keskitytään yläraajan alueelle. 
Koulutus sisältää käytännön harjoittelua.  

Kouluttajana Jarmo Ahonen, ft, pilateskouluttaja.

Haasteena vaikea kipu  
25.11.2019 (ma), oulu
Kohderyhmä: Fysioterapeutit, toimintaterapeutit, 
 puheterapeutit, psykoterapeutit, lääkärit

Teemapäivä vaikeasta kivusta kuntoutusalan ammattilaisil
le; kipulääkärin ja fysioterapeutin näkökulmat. 

Kouluttajina Jukka Pekka Kouri ja Hannu Luomajoki.

idiopaattinen skolioosi ja harjoittelu  
9.-10.12.2019 (ma-ti), Helsinki UUSI
Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Uusi koulutus skolioosista, jossa keskitytään  skolioosin 
taustaan ja aktiiviseen harjoitteluun mm. spiraali
stabilaatiomenetelmää hyödyntäen. 

Kouluttajana ft, OMT, Merja Soanjärvi.

Kehity kirjaamisessa!  
4.-5.10.2019 (pe-la), Helsinki
Kohderyhmä: Kuntoutusalan ammattilaiset

Käytännönläheisen koulutuksen teemoina toimintakyky
ajattelun ja ICFluokituksen hyödyntäminen kirjaamisessa 
sekä rakenteinen ja ammattinimikkeistöjen mukainen kir
jaaminen. 

Kouluttaja: Erja Kaakkuriniemi, ohjaava kuntouttaja, 
ICFkouluttaja, fysioterapeutti YAMK, AmO, Oppimis 
ja ohjauskeskus Valteri.

Käden ja ranteen toiminta ja tutkiminen; 
perusteet 9.10.2019 (ke), Helsinki  UUSI
Kohderyhmä: Fysio- ja toimintaterapeutit

Koulutus on suunnattu fysio ja toimintaterpeuteille, jotka 
haluavat perustietoa käden ja ranteen toiminnasta ja tutki
misesta. Koulutuksessa perehdytään käden ja ranteen bio
mekaniikkaan ja terapeuttiseen tutkimiseen. 

Kouluttaja: Saara Raatikainen, fysioterapeutti,  
TtM opiskelija.

Kävelyn havainnointi ja ohjaaminen  
9.-10.9.2019 (ma-ti), Helsinki
Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä kävelyn kahdek
saan vaiheeseen ja oppia ymmärtämään kävelyn normaali
biomekaniikkaa, havainnoimaan kävelyssä ilmenevät 
yleisimmät virheet ja niiden syyt, sekä laatimaan selkeä 
 suunnitelma  ongelmien korjaamiseksi. 

Kouluttaja: ft, pilateskouluttaja Jarmo Ahonen.

Koulutukset ovat  
aakkosjärjestyksessä.
Moniammatilliset  
koulutukset on  
merkitty punaisella  
taustavärillä.

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/diastasis-rectus-abdominis-tavoitteena-toiminnallinen-keskivartalo-4/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/faskia-koulutus-osa-1-2/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/faskiakoulutus-toimintaterapeuteille/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/haasteena-vaikea-kipu-3/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/idiopaattinen-skolioosi/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/kehity-kirjaamisessa/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/tule-taydennyskoulutus-kasi-ja-ranne/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/kavelyn-havainnointi-ja-ohjaaminen-3/
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lyHyET aMMaTillisET TäydENNysKouluTuKsET (0,5-2 oP) 

lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia 
11.-12.11.2019 (ma-ti), Helsinki, peruskoulutus
Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Kaksipäiväinen koulutus lantionpohjan toiminnan
häiriöistä, niiden tutkimisesta ja terapiasta. 

Kouluttajina Mari Camut, ft; Anu Parantainen, ft, 
seksuaali neuvoja, uroterapeutti. Miia Silventoinen, 
ft, seksuaalineuvoja.

lasten tule-oireet ja fysioterapia  
14.-15.11.2019 (to-pe), Helsinki
Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Kolmipäiväinen koulutus perehdyttää lasten ja nuorten 
tule kuormittumisen arviointiin ja vahvistaa osaamista 
 harjoittelun ohjauksessa ja oireiden ennaltaehkäisyssä. 

Kouluttajana ft, OMT, Merja Soanjärvi.

lihasenergiatekniikat MET 1:  
alaselkä, lanneranka ja lantio  
21.-23.10.2019 (ma-ke), Helsinki
Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Koulutuksessa keskitytään lannerangan, lantion ja risti
luun alueen tutkimiseen ja terapiaan ja opitaan  löytämään 
alueen toimintahäiriöt palpaation ja erilaisten bio meka
niikkaan perustuvien testien avulla. 

Kouluttajana Darren Higgins (UK), koulutuskieli englanti).

Mulligan concept -koulutus 2019-20, Helsinki
6 päivän (2+2+2) kokonaisuus: Osa I (niskayläraaja, osa 
II (lanneselkäalaraaja) ja osa III (Jatkokurssi).

Kouluttaja: Virve Havulinna, ft OMT, Mulligan Concept –
opettaja / MCTA

aikataulu: 

 Osa I  28.-29.10.2019,  
 Osa II  13.-14.1.2020  
 Osa III  2.-3.3.2020

Keväällä 2020 on suunnitteilla CMP (Certified Mulligan 
Practitioner) -tentti sekä jatko-koulutuspäivä koulutuk-
sen kaikki 3 osaa suorittaneille. 

lisätiedot info@kuntoutuskouluttajat.fi

Neurologisen asiakkaan allasterapia,  
20.-21.11.2019 (ke-to), Helsinki
Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Hyvin käytännönläheinen koulutus. Lyhyiden teoriaosien 
lisäksi havainnollisia videoesimerkkejä, osallistujien käy
tännön harjoittelua altaassa, ja koulutuksessa on mukana 
demoasiakkaita.   

Kouluttajina Kira Durchman ja Henni Huttunen.

Neurologisen asiakkaan pystyasennon hallinta 
ja kävely, 7.-8.10.2019 (ma-ti), Helsinki UUSI
Kohderyhmä: Fysioterapeutit   

Kouluttajat: Matti Vartiainen, TtM, ft, neurologisen 
fysio terapian erikoisasiantuntija ja Sarianna Savolainen, 
TtM, ft, aikuisneurologisen fysioterapian erikoisasian
tuntija

Neurologisen asiakkaan yläraajan kuntoutus, 
22.-23.11.2019 (pe-la), Helsinki 
Kohderyhmä: Fysio- ja toimintaterapeutit

Miten sensoriikka ja posturaalinen kontrolli vaikuttaa 
yläraajan toimintaan? Miten hyödyntää opittua teoriaa 
kuntou tujan arjessa ja arkiympäristössä?  Koulutuksessa   
päivitetään teoriaa ja harjoitellaan käytännön  harjoittein 
neurologisen asiakkaan yläraajan sekä  arkiympäristön 
mahdollisuuksia ja haasteita kuntoutuksessa.  Teoria  
osuudessa selittyy mitä ja miksi tehdään. Käytäntöä 
 harjoitellaan kurssilaisten kesken ja niitä käydään läpi 
 sekä valmiustasolla että toiminnan yhteydessä eri tasoisilla 
 asiakkailla.    

Kouluttajat: Kirsi Säynevirta, fysioterapeutti YAMK, 
 Bobathkouluttaja, Affolterterapeutti sekä Nina 
 Marjander, toimintaterapeutti.

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/lantionpohjan-toimintahairioiden-fysioterapia-peruskoulutus-4/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/lasten-tule-oireet-ja-fysioterapia-helsinki/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/koulutukset/koulutuskalenteri/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/koulutukset/koulutuskalenteri/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/neurologisen-asiakkaan-allasterapia-koulutus-4/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/koulutukset/koulutuskalenteri/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/neurologisen-asiakkaan-ylaraajan-kuntoutus-2/
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lyHyET aMMaTillisET TäydENNysKouluTuKsET (0,5-2 oP) 

Peiliterapia ja kehonhahmotus motoriikan ja 
kivun hoidossa, 26.11.2019 (ti), oulu 
Kohderyhmä: Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut 
kuntoutusalan ammattilaiset

Teoriatietoa ja käytännön peiliterapiaharjoituksia. Suosittu 
koulutus nyt Oulussa!

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen terapeutti pystyy laati
maan asiakkailleen peiliterapiaharjoitusohjelman.    

Kouluttaja: FT, ft, OMT, fysioterapian professori Hannu 
Luomajoki.

Teemana alaraajat  
14.-17.9.2019, Fuengirola, Espanja 
Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Yhdistä loma ja koulutus aurinkorannikolla.    

Kouluttajana Markku Paatelma ft, OMT, TtT, Tule 
 fysioterapian erikoisasiantuntija. 

Toimintaterapian mahdollisuudet kivun 
hoidossa 22.8.2019 (to) Helsinki UUSI 
Kohderyhmä: Toimintaterapeutit

Kipu vaikuttaa monella tapaa ihmisen mahdollisuuksiin 
toimia. Koulutuksessa korostuu merkityksellinen  toiminta, 
arjen hallinta ja asiakkaan toimijuuden tukeminen. 
 Pohditaan yhdessä toimintaterapian keinoja vaikuttaa kipu
potilaan kipukokemukseen ja miten voimme tukea heitä 
löytämään arjesta heille tärkeitä ja merkityksellisiä asioita.     

Kouluttaja: Jasu Forss, toimintaterapeutti, YTM / 
 Kuntoutustiede.

Vuorovaikutus kuntoutuksessa  
3.10.2019 (to) Helsinki 
Kohderyhmä: Kuntoutusalan ammattilaiset

Vuorovaikutusta kehittämällä parempiin tuloksiin kuntou
tuksessa! Koulutuksessa käydään läpi vuoro vaikutukseen 
 liittyvää teoriaa sekä tutkimusnäyttöä käytäntöön 
 sovellettuna. Koulutuksesta saat useita heti  arjessasi 
 sovellettavia työkaluja vuorovaikutuksen eri osaalueille. 
Koulutus sisältää käytännön harjoittelua.      

Kouluttajat: Riikka Holopainen, ft, TtM, tohtorikoulutet
tava ja Mikko Lausmaa, ft OMT, OMTkouluttaja.

Tunteiden ja stressinsäätely – asiakkaan ja 
ammattilaisen kompastuskivestä voimavaraksi 
12.-13.9.2019 ja 7.-8.11.2019 Helsinki UUSI 
Kohderyhmä: Lasten kanssa työskentelevät terapeutit

Kolmen päivän koulutuskokonaisuus, joka toteutuu 
 kahdessa puolentoista päivän osiossa. Koulutuksen tavoit
teena on syventää ymmärrystä lapsen stressistä sekä sen 
yhteydestä lapsen kokemiin tunteisiin. Käsittelemme myös 
stressin vaikutusta oman työn kuormittavuuteen ja  siihen 
vaikuttamiseen tunnetaitojen näkökulmasta. Koulutus 
on käytännönläheistä, sisältää toiminnallisuutta ja antaa 
osallis tujalle konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria 
stressin kanssa.       

Kouluttaja: AnneMari Jääskinen, tunnetaitokouluttaja, 
tunne ja taideterapiaohjaaja, Tunne ja Taida Oy.

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/peiliterapia-yla-ja-alaraajan-motoriikan-kuntoutuksessa-4/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/teemana-alaraajat-koulutus-espanjassa/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/toimintaterapian-keinot-kivun-hoidossa/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/vuorovaikutus-kuntoutuksessa/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/tunteiden-ja-stressinsaately-asiakkaan-ja-terapeutin-kompastuskivesta-voimavaraksi-osa-1/
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yRiTTäjäKouluTuKsET, syKsy 2019

Turvaverkko yrittäjälle - NyT WEBiNaaRiNa!
Turvaverkko yrittäjälle koulutuskokonaisuus  toteutetaan 
syksyllä 2019 webinaareina. Koulutuspäivät on  jaettu 
 kolmeen webinaariin, joita voi seurata reaali aikaisesti 
tai myöhemmin osallistujille lähetettävästä linkistä.  
 Webinaarit on suunnattu kaikille kuntoutusalan yrittäjille 
ja ammatin harjoittajille.

Kouluttajana on Kuntoutusyrittäjien lakimies,  
OTM Juhani Saarinen.

Syksyn aikataulu ja teemat:  
(kaikissa sama kellonaika, 9.00 – 10.00)

29.8.2019 (to) Tietosuoja; GDPR tarkistuslista  
 kuntoutusyrittäjälle

24.10.2019 (to)  Ammatinharjoittajasopimusten  
 kipupisteet

12.12.2019 (to)  Työaikalaki uudistuu

Kuntoutusyrittäjä
2019

19.–21.9.2019 (to–la)  
Holiday Club saimaan Kylpylä, lappeenranta 

Hyvinvoiva yrittäjä – hyvinvoiva yritys

Kuntoutusyrittäjän talousosaaminen UUSI 
Monen yrittäjän toivoma koulutuspäivä nyt tarjolla, kaikille 
kuntoutusalan yrittäjille/ammatinharjoittajille! 

Aika:  27.11.2019 (ke)

Paikka:  Kuntoutuskouluttajat,  
 Nuijamiestentie 5 C, 00400 Helsinki

Kouluttajat:  OTM Juhani Saarinen ja  
 (toinen kouluttaja avoin)

Kuntoutusyrittäjä 2019 ; Holiday Club saimaan Kylpylä / lappeenranta   19.-21.9.2019 (to-la) 
Koulutuspäivät kaikille kuntoutusalan yrittäjille ja yritysten liiketoiminnasta vastaaville.   

Teemat: Hyvinvoiva yrittäjä – Hyvinvoiva yritys – Hyvinvoiva yhteisö. 

ohjelmasisältöä: • Yhdessä liikkeelle • Sijoitus omaan hyvään oloon  • Parempi työpäivä  • Hyvinvoivan yrityksen 
 menestyksen avaimet • Yhteistyö ja verkostoituminen yrityksen voimavarana •  Hyvinvoivan yrityksen tunnusluvut   
•  Kuntoutusyrittäjien kuumat perunat  •  Miltä näyttää kuntoutusyrittäjän tulevaisuus 

Katso lisätiedot www.kuntoutuskouluttajat.fi 

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/koulutukset/yrittajakoulutus/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/kuntoutusyrittajan-talousosaaminen-27-11-2019/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/koulutukset/kuntoutusyrittaja-2019-2/kuntoutusyrittaja-2019/


Koulutuskalenteri, syksy 2019

ilmoittautuminen ja lisätiedot:
www.kuntoutuskouluttajat.fi
info@kuntoutuskouluttajat.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

EloKuu
12.–14.8.2019 (ma–ke) Faskia -koulutus, osa 2, Helsinki

19.–21.8.2019 (ma–ke) Geriatrisen fysioterapian erityisosaajakoulutus, moduuli 4, Helsinki

22.8.2019 (to) Toimintaterapian mahdollisuudet kivun hoidossa, Helsinki uusi!
23.8.2019 (pe) Faskiakoulutus toimintaterapeuteille, Helsinki uusi!
26.–27.8.2019 (ma–ti) Fysioterapeutin suoravastaanottokoulutus, osa 6/6: Näytöt ja lopputyöt, Helsinki

29.8.2019 (to) Turvaverkko yrittäjälle -webinaari osa I: Tietosuoja
29.–31.8.2019 (to–la) Fysioterapeutin suoravastaanottokoulutus, osa 1/6: Erotusdiagnostiikka, kuvantaminen ja lääkkeet, Helsinki

syysKuu
3.–5.9.2019 (ti–to) Moving Body, osa 3/5: Yläraajat, Helsinki uusi!
6.–7.9.2019 (pe–la) Fysioterapeuttien akupunktuurikoulutus, moduuli 1, Helsinki

9.–10.9.2019 (ma–ti) Kävelyn havainnointi ja ohjaaminen, Helsinki
12.–13.9.2019 (to–pe) Tunteiden ja stressinsäätely - asiakkaan ja ammattilaisen kompastuskivestä voimavaraksi, Helsinki  uusi!

14.–17.9.2019 (la–ti) Teemana alaraaja, Fuengirola, Espanja

19.–21.9.2019 (to–la) Kuntoutusyrittäjä 2019, Holiday Club saimaan Kylpylä, lappeenranta
23.–24.9.2019 (ma–ti) Fysioterapeuttien akupunktuurikoulutus, moduuli 2, Helsinki

25.–28.9.2019 (ke–la) Fysioterapeutin suoravastaanottokoulutus, osa 2/6: Alaselkä ja lantiorengas, Helsinki

30.9.–1.10.2019 (ma–ti) Diastasis rectus abdominis – tavoitteena toiminnallinen keskivartalo, Helsinki

loKaKuu
3.10.2019 (to) Vuorovaikutus kuntoutuksessa, Helsinki uusi!
4.5.10.2019 (pela) Kehity kirjaamisessa! Helsinki

7.8.10.2019 (mati) Neurologisen asiakkaan pystyasennon hallinta ja kävely, Helsinki uusi!
9.10.2019 (ke) Käden ja ranteen toiminta ja tutkiminen; perusteet, Helsinki uusi!
10.–12.10.2019 (to–la) Fysioterapeuttien akupunktuurikoulutus, moduuli III, Helsinki

17.–18.10.2019 (to–pe) Fysioterapeutin suoravastaanottokoulutus, osa 3/6: Niska ja hartiarengas, Helsinki

21.23.10.2019 (make) Lihasenergiatekniikat, MET, osa 1: alaselkä, lanneranka ja lantio, Helsinki

24.10.2019 (to) Turvaverkko yrittäjälle -webinaari osa II, Ammatinharjoittajasopimusten kipupisteet

24.–26.10.2019 (to–la) Moving Body, osa 4/5: Lonkka ja polvi, Helsinki uusi!
28.29.10.2019 (mati) Mulligan concept -koulutus, osa I, Helsinki
30.10.–1.11.2019 (ke–pe) Erityislapsen hyvä arki – lasten moniammatillisen kuntoutuksen osaaja, moduuli 1, Helsinki uusi!

MaRRasKuu
4.–6.11.2019 (ma–ke) Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus moduuli 1, Helsinki

7.–8.11.2019 (to–pe) Tunteiden ja stressinsäätely - asiakkaan ja ammattilaisen kompastuskivestä voimavaraksi, Helsinki

11.–12.11.2019 (ma–ti) Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia, peruskoulutus, Helsinki

13.11.2019 (ke) Fysioterapeuttien akupunktuurikoulutus, moduuli 5, Helsinki

14.–15.11.2019 (to–pe) Lasten tule-oireet ja fysioterapia, Helsinki

20.–21.11.2019 (ke–to) Neurologisen asiakkaan allasterapia, Helsinki  

22.–23.11.2019 (pe–la) Neurologisen asiakkaan yläraajan kuntoutus, Helsinki

25.11.2019 (ma) Haasteena vaikea kipu, Oulu 

26.11.2019 (ti) Peiliterapia ja kehonhahmotus motoriikan ja kivun hoidossa, Oulu

27.11.2019 (ke) Kuntoutusyrittäjän talousosaaminen, Helsinki uusi!
28.–30.11.2019 (to–la) Moving Body, osa 5/5: Nilkka ja jalkaterä, Helsinki uusi!

JouluKuu
2.–4.12.2019 (ma–ke) Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus moduuli 2, Helsinki

9.–10.12.2019 (ma–ti) Idiopaattinen skolioosi ja harjoittelu, Helsinki uusi!
12.12.2019 (to) Turvaverkko yrittäjälle -webinaari osa III, Työaikalaki uudistuu

12.–13.12.2019 (to–pe) Fysioterapeutin suoravastaanottokoulutus, osa 4/6: Yläraajat, Helsinki

https://kuntoutusyrittajat.fi/koulutus/koulutuskalenteri/
https://www.instagram.com/kuntoutuskouluttajat/
https://twitter.com/Kuntoutuskoul
https://www.facebook.com/kuntoutuskouluttajat/

