
Moving Body 2020
Viisiosainen koulutuskokonaisuus tule-asiakkaan 

kokonaisvaltaiseen tutkimiseen ja terapiaan

Lähiopetuspäivät ja laajuus: Viisi osaa, 15 koulutuspäivää ajalla 8.3.-6.11.2020. Laajuus yht. 10 op, sisältäen 

15 lähiopiskelupäivää, niihin liittyvät ennakkotehtävät ja kehittämistehtävän.

Paikka: Kuntoutuskouluttajat, Nuijamiestentie 5 C, Helsinki

Kohderyhmä: Koulutus sopii erinomaisesti akuuttien ja pitkittyneiden tule-ongelmaisten 

asiakkaiden parissa työskenteleville.

Kouluttajat: Pääkouluttajana Merja Soanjärvi, ft, OMT, lisäksi kouluttajina Mari Camut, ft, 

pilatesohjaaja, Ilkka Hakala, ft, OMT ja Jarmo Ahonen, ft, pilateskouluttaja

SISÄLLÖT JA AIKATAULUT:

Osa 1: Selkä-lantio 8.-10.3.2020 (su-ti), kouluttajana Merja Soanjärvi

- Selän ja lantion toiminnallista anatomiaa, teoriaa ja käytäntöä (mm. palpaatiota)

- Selän ja lantion toiminnan tutkimista liike- ja manuaalisin testein 

- Käsittelytekniikoita selän ja lantion nivel- ja myofaskiaalisiin ongelmiin

- Harjoitteita selän liike- ja liikkeen kontrollin ongelmiin, teoriaa ja käytäntöä (teemme harjoitteita ja käytämme aikaa 

harjoitteiden läpikäymiseen)

- Harjoitteita lantiokipuasiakkaalle

- Harjoitteissa pyrimme löytämään siirtovaikutusta päivittäisiin toimiin tai hyödyntämään päivittäisiä toimia

Osa 2: Rintakehä-lantionpohja ja niska 14.-16.5.2020 (to-la)

Kouluttajina Merja Soanjärvi ja Mari Camut

- Rintarangan, niskan ja lantionpohjan anatomiaa, teoriaa ja käytäntöä

- Rintarangan ja niskan toiminnan tutkimista liike- ja manuaalisin testein

- Käsittelytekniikoita rintarangan ja niskan nivel- ja myofaskiaalisiin ongelmiin

- Rintakehä – keskivartalo – lantionpohjayhteys, teoriaa, tutkimista ja harjoitteita

- Harjoitteita rintarangan, rintakehän ja niskan ongelmiin

Osa 3: Yläraajat 10.-12.6.2020 (ke-pe), kouluttajina Ilkka Hakala ja Merja Soanjärvi

- Olkapään ja lapaluun toiminta ja toiminnan arviointi

- Kyynärpään, ranteen ja sormien toiminta ja toiminnan arviointi

- Yläraaja toiminnallisena kokonaisuutena

- Yläraajan tyypillisten tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 

Osa 4: Lonkka-polvi 2.-4.9.2020 (ke-pe), kouluttajana Merja Soanjärvi

- Lonkan ja polven alueen toiminnallista anatomiaa, teoriaa ja käytäntöä

- Lonkan ja polven tyypillisiä toiminnallisia ongelmia, tutkimista ja terapiaa

- Harjoitteiden tekemiseen käytämme tässäkin osiossa aikaa ja teemme harjoitteita mitkä haastavat lonkan ja polven alueen 

lisäksi koko kehoa

Osa 4: Nilkka-jalkaterä 4.-6.11.2020 (ke-pe), kouluttajina Merja Soanjärvi ja Jarmo Ahonen

- Nilkan ja jalkaterän alueen toiminnallista anatomiaa, teoriaa ja käytäntöä

- Nilkan ja jalkaterän tyypillisiä toiminnallisia ongelmia, tutkimista ja terapiaa

- Nilkan, jalkaterän ja koko kehon linkittämistä kävelyyn

Jokaisen osan ensimmäinen päivä klo 9.00-16.30, muut päivät klo 8.30-16.00.

Koulutuksen järjestää Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy

Ilmoittautuminen koko koulutuskokonaisuuteen: https://fysi.crmieportal.com/public/events/167636

Jos olet kiinnostunut yksittäisestä osuudesta, ota yhteyttä katja.tonteri@kuntoutuskouluttajat.fi

Lisätiedot: www.kuntoutuskouluttajat.fi , Katja Tonteri / 040 551 4386,  info@kuntoutuskouluttajat.fi
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