
Käytännönläheistä täydennyskoulutusta kuntoutuksen ammattilaisille 
koulutusinfo kevät 2020

kevään uusina koulutuksina: 
• Balance rehabilitation • Geriatrinen kuntoutus 2020 -luvulla • Mitä vikaa syömisessä?

• Muotoile parempaa palvelua • Toiminnanohjaus toimintaterapiassa
• FYSIOTERAPIA 2020 ja TOIMINTATERAPIA 2020: KIPU

Asiantuntijuutta, 
osaamista ja  

oppimisen iloa!

https://kuntoutusyrittajat.fi/koulutus/tietoa-koulutuksista/
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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

Opi ja innostu  
koulutuksissa!
Kuntoutuskouluttajat järjestää monipuolista täydennyskoulutusta. Ammatillinen täydennys koulutus 
on suunnattu kaikille sekä yksityisellä että julkisella puolella  työskenteleville   kuntoutuksen 
 ammattilaisille. Yrittäjäkoulutuksessa keskitytään ajankohtaisiin alaa  koskeviin teemoihin ja 
 vahvistetaan kuntoutusalan yrittäjien osaamista. 

Tässä koulutusinfossa esittelemme lyhyesti kevään 2020 ajankohtaisia koulutuksiamme  
– lisätiedot koulutuksista ja ajantasaisen koulutuskalenterin löydät   
www.kuntoutuskouluttajat.fi 

Tervetuloa koulutuksiimme!

https://kuntoutusyrittajat.fi/koulutus/tietoa-koulutuksista/
https://www.facebook.com/kuntoutuskouluttajat/
https://www.instagram.com/kuntoutuskouluttajat/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/koulutukset/fysioterapia-2020/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/koulutukset/toimintaterapia-2020/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/yhteystiedot/henkilokunta/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/yhteystiedot/henkilokunta/
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PITKäT AMMATIllISET TäYdENNYSKOUlUTUKSET (5–15 OP):

Fysioterapeutin suoravastaanottoon valmentava koulutus, 15 op
Koulutuksen tarkoituksena on lisätä fysioterapeutin osaamista tuki- ja liikunta-
elinoireisen asiakkaan tutkimisessa, oireiden erottelussa ja harjoitteiden 
 ohja uk sessa. Tutkimisen ja erotusdiagnostiikan lisäksi koulutuksessa painottuu 
 harjoitteiden ohjaus ja terapian toteuttaminen huomioiden akuuttivaiheen  lisäksi 
jo kroonistuneet vaivat. Koulutus soveltuu sekä yksityisen että julkisen puolen 
 fysioterapeuteille.

Koulutuksen laajuus 15 op, sisältäen 15 lähiopiskelupäivää, ennakko tehtävät,  
lopputyön ja vapaasti valittavat opinnot. Ryhmä 8 käynnistyy kesäkuussa 
2020, koulutukseen haku on avoinna!

Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaajakoulutus, 6 op
Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaajakoulutus on hyvät palautteet saanut koko-
naisuus, joka sisältää neljä moduulia, yhteensä 12 lähiopetuspäivää. Suomen 
 Fysiogeriatria Oy:n ja Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy:n   yhteistyökoulutuksen  
on käynyt jo yli 200 fysioterapeuttia. Koulutus tuo osallistujien ulottuville lähes 
30 huippuasiantuntijan tarjoileman tutkimustiedon ja käytännön kokemukset, 
vinkit ja kontaktit.  

Seuraava koulutus käynnistyy tammikuussa 2020,  ajankohdat: 

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   

Moving Body on  fysioterapeuteille  
suunnattu somaattiseen  puoleen  
 keskittyvä täydennyskoulutus. 
Koulu tuksen tavoitteena on  antaa 
osallistujalle työkaluja ihmisen 
 kokonaisvaltaisen liikkumisen tutki-
miseen ja ymmärtämiseen  sekä 
 syventää osallistujan omaa  ajattelua 
tuki- ja liikuntaelinongelmista 
 kärsivien asiakkaiden hoidossa.   

Pääkouluttajana Merja Soanjärvi, ft, OMT. 
Koulutukseen sisältyy yhteensä 5 osiota seuraavasti:   

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

Osa 2:  Rintakehä-lantionpohja ja niska 14.-16.5.2020 (to-la),     
 kouluttajina Merja Soanjärvi ja Mari Camut

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

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

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

Moving Body – koulutuskokonaisuus, 10 op

tulossa syksyllä 2020: 
•  Erityislapsen hyvä arki – lasten moniammatillisen  
 kuntoutuksen osaaja, 5 op

•  Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus, 5 op

•  Akupunktuurikoulutus fysioterapeuteille, moduulit 1-3

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/fysioterapeutin-suoravastaanotto-osa-1-erotusdiagnostiikka-kuvantaminen-laakkeet-ryhma-8/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/geriatrisen-kuntoutuksen-erityisosaajakoulutus-mod-i-iv-2020/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/moving-body-osa-1-5-selka-ja-lantio/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/koulutukset/koulutuskalenteri/
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Arpien käsittely ja lantionpohjan palpointi  
18.-19.5.2020 (ma-ti), Helsinki
Kohderyhmä: Fysioterapeutit, joilla käytynä lantion-
pohjan peruskoulutus

Koulutuksessa perehdytään arpien käsittelyyn ja lantion-
pohjan palpointiin.  

Kouluttajina Mari Camut, ft ja Anu Parantainen ft, 
 seksuaalineuvoja, uroterapeutti. 

Balance Rehabilitation;  
Translating Research into Clinical Practice  
3.-5.2.2020 (ma-ke), Helsinki 
Kohderyhmä: Fysio- ja toimintaterapeutit

Ensimmäistä kertaa Suomessa, koulutus fysio- ja toiminta-
terapeuteille. 3 päivää testauksia, mittauksia, pienryhmä-
harjoittelua, keskusteluja ja pohdintaa, esimerkkejä, hyvin 
käytännönläheinen kokonaisuus. 

Kouluttajana Krishna Gundapudi, UK.

diastasis rectus abdominis  
– tavoitteena toiminnallinen keskivartalo  
10.-11.2.2020 (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, osat 1 ja 2, Helsinki 
Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Aikataulu: osa 1: 13.-14.1.2020 (ma-ti) ja  
osa 2: 23.-25.3.2020 (ma-ke)

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

Kouluttajina Jarmo Ahonen, ft, pilateskouluttaja ja  
Veera Turkki, ft.

Geriatrinen kuntoutus 2020-luvulla  
6.-7.4.2020 (ma-ti), Helsinki 
Uudet tuulet puhaltavat;  uusinta tutkittua tietoa ja 
toiminta malleja geriatrisen kuntoutuksen alalta.

Tule päivittämään osaamisesi! 

Etuhinta Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaaja
koulutuksen käyneille! 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä  
Suomen Fysiogeriatria Oy:n kanssa.

Idiopaattinen skolioosi  
25.-26.5.2020 (ma-ti), Helsinki
Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Uusi koulutus skolioosista, jossa keskitytään 
 skolioosin taustaan ja aktiiviseen harjoitteluun  mm. 
 spiraalistabilaatio-menetelmää hyödyntäen.    

Kouluttajana Merja Soanjärvi, ft, OMT.

lantionpohjan toimintahäiriöiden  
fysioterapia, peruskoulutus  
27.-28.5.2020 (ke-to), Helsinki
Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Kaksipäiväinen koulutus lantionpohjan toiminnan-
häiriöistä, niiden tutkimisesta ja terapiasta.    

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

lasten tule-oireet ja fysioterapia  
2.-3.4.2020 (to-pe), Helsinki
Kohderyhmä: Fysioterapeutit

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

Kouluttajana Merja Soanjärvi, ft, OMT.

lYHYET AMMATIllISET TäYdENNYSKOUlUTUKSET (0,5-2 OP) 

Koulutukset ovat aakkosjärjestyksessä.  
Moniammatilliset koulutukset on merkitty punaisella taustavärillä.

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/arpien-kasittely-ja-lantionpohjan-palpointi/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/balance-rehabilitation-translating-research-into-clinical-practice/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/diastasis-rectus-abdominis-tavoitteena-toiminnallinen-keskivartalo-5/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/faskia-koulutus-osa-1-2-2/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/koulutukset/koulutuskalenteri/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/idiopaattinen-skolioosi-ja-harjoittelu/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/lantionpohjan-toimintahairioiden-fysioterapia-peruskoulutus-5/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/lasten-tule-oireet-ja-fysioterapia-3/
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Mitä vikaa syömisessä  
– koulutus puheterapeuteille  
27.3.2020 (pe)
Puheterapeuteille suunnattu koulutus lasten syömis-
vaikeuksista ja niiden hoidosta. Koulutuksessa käydään 
 läpi tyypillinen syömiskehitys, epätyypillinen syömis-
kehitys sekä syöttäminen ja terapia. Koulutukseen on 
 mahdollista tuoda oma asiakascase yhteiseen pohdintaan 
workshop-tyyppisesti.      

Kouluttajana Helena Törölä, puheterapeutti, FT, NDT 
Bobath Seniorikouluttaja.

Neurologisen asiakkaan allasterapia  
4.-5.5.2020 (ma-ti) Helsinki
Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Käytännönläheinen, 2 päivän koulutus. Lyhyiden teoria-
osuuksien lisäksi havainnollisia videoesimerkkejä, 
 osallistujien käytännön harjoittelua altaassa, kaksi koulut-
tajaa koko ajan. Koulutuksessa on myös demoasiakkaita.      

Kouluttajat: Kira Durchman ja Henni Huttunen, 
 molemmat fysioterapeutteja ja erityisuinnin kouluttajia.

lYHYET AMMATIllISET TäYdENNYSKOUlUTUKSET (0,5-2 OP) 

Neurologisen asiakkaan yläraajan kuntoutus  
5.-6.6.2020 (pe-la), Helsinki 
Kohderyhmä: Fysio- ja toimintaterapeutit

Miten sensoriikka ja posturaalinen kontrolli  vaikuttaa 
ylä raajan toimintaan? Miten hyödyntää opittua teoriaa 
 kuntoutujan arjessa ja arkiympäristössä?  Koulutuksessa 
päivi tetään teoriaa ja harjoitellaan käytännön  harjoittein 
neuro logisen asiakkaan yläraajan sekä arkiympäristön 
 mahdollisuuksia ja haasteita kuntoutuksessa.      

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

Peiliterapia ylä- ja alaraajan  
motoriikan kuntoutuksessa  
22.4.2020 (ke), Helsinki 
Kohderyhmä: Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut 
kuntoutusalan ammattilaiset

Teoriatietoa ja käytännön peiliterapia-harjoituksia. 
 Tavoitteena  on, että kurssin jälkeen terapeutti pystyy 
 laatimaan asiakkailleen peiliterapiaharjoitusohjelman.       

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

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/mita-vikaa-syomisessa/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/neurologisen-asiakkaan-allasterapia-koulutus-5/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/neurologisen-asiakkaan-ylaraajan-kuntoutus-3/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/peiliterapia-ja-kehonhahmotus-motoriikan-ja-kivun-hoidossa-helsinki/
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lYHYET AMMATIllISET TäYdENNYSKOUlUTUKSET (0,5-2 OP) 

tulossa syksyllä 2020 mm. 
•  Käden ja ranteen toiminta ja tutkiminen

•  Hengitys ja lantionpohja

•  Miesten lantionpohjan fysioterapia

•  Mulligan sport

• Neurologisen asiakkaan tule-haasteet

Suoravastaanoton päivityskoulutus,  
osa 1: 8.-9.5.2020, Helsinki
Päivityskoulutus suoravastaanottokoulutuksen käyneille 
 fysioterapeuteille.       

Tässä ensimmäisessä osassa kouluttajina Jouko 
 Heiskanen, LL, ft ja Markku Paatelma, TtT, ft, OMT, 
 tulefysioterapian erikoisasiantuntija.

Terapeutin tunteet ja stressinsäätely  
– miten tukea itseä ja omaa jaksamista?  
16.4.-4.6.2020, Helsinki
Kaikille terapeuteille suunnattu kahden päivän  koulutus 
teemoina terapeutin omat tunteet, stressinsäätely ja  työssä 
jaksaminen. 1.pv 16.4.2020 (to) ja 2.pv 4.6.2020 (to). 
 Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää toiminnal-
lisuutta.       

Kouluttajana AnneMari Jääskinen / Tunne & Taida Oy

Toiminnanohjaus toimintaterapiassa  
13.-14.2.2020 (to-pe), Helsinki ja  
4.5.-5.5.2020 (ma-ti), Helsinki 
Kohderyhmä: Toimintaterapeutit

Toimintaterapeuteille suunnattu kahden päivän koulutus 
 toiminnanohjauksesta. Koulutus soveltuu kaikenikäisten 
 parissa työskenteleville.       

Kouluttajana Heli Isomäki, neuropsykologian erikois
psykologi, vaativan eritystason neuropsykologi, 
 psykologian tohtori.

Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky  
6.-7.5.2020 (ke-to), Helsinki 
Kohderyhmä: Toimintaterapeutit

Koulutuksessa opitaan määrittelemään  asiakkaan  
 visuaalisen hahmottamisen vaikeuksien  taso  sekä 
 valitsemaan  kunkin asiakkaan taitojen  tasolle  sopivat 
 harjoitteet. Lisäksi hahmot tamisen  laajemman 
 ymmärtämisen kykyä voi  hyödyntää vanhempien 
ja  muiden  ammattilaisten  ohjauksessa ja  asiakasta 
 hyödyttävien keinojen  miettimisessä.       

Kouluttajana Heli Isomäki, neuropsykologian erikois
psykologi, vaativan erityistason neuropsykologi, 
 psykologian tohtori.

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/suoravastaanoton-paivityskoulutus-osa-1/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/terapeutin-tunteet-ja-stressinsaately-miten-tukea-itsea-ja-omaa-jaksamista-osa-1-2/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/toiminnanohjaus-toimintaterapiassa/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/visuaalisen-hahmottamisen-koulutus-toimintaterapeuteille-2/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/koulutukset/koulutuskalenteri/
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YRITTäjäKOUlUTUKSET, KEVäT 2020

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

Kuntoutusyrittäjän ABC  
16.3.2020 (ma), Helsinki
Mietitkö kuntoutusalan yrityksen perustamista? Tule 
 kuulemaan käytännönläheiset vastaukset, mitä kaikkea 
 uuden yrittäjän tai ammatinharjoittajan pitää tietää ja ottaa 
huomioon!

Pääkouluttajana OTM Juhani Saarinen.

Kuntoutusyrittäjän talousosaaminen  
31.3.2020 (ti), Helsinki
Monen yrittäjän toivoma koulutuspäivä nyt tarjolla, kaikille 
kuntoutusalan yrittäjille/ammatinharjoittajille! 

Kouluttajat: OTM Juhani Saarinen ja  
Veli Puttonen, sotealan asiantuntija, Promana Oy.

Muotoile parempaa palvelua! osat 1-3  
lähiopetuspäivät: 4.3.2020 (ke), 1.4.2020(ke) ja 29.4.2020 (ke), Helsinki
Koulutus koostuu kolmesta lähiopetuspäivästä, jossa  työskennellään työpajatyyppisesti. Koulutuksessa työstetään omaan 
organisaatioon liittyvää  kehittämistehtävää  palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.  Koulutus  sisältää lähipäivien 
 lisäksi ennakkotehtävän sekä  työskentelyä lähiopetuspäivien välissä. Koulutuksessa on mahdollisuus kehittää olemassa 
olevaa tai uutta palvelua, ja saada siihen koulutuksen aikana tukea ja sparrausta. 

Kouluttajat: Maaret Rutanen ja Suvi Salminen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/kuntoutusyrittajan-abc-16-3-2020/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/koulutukset/koulutuskalenteri/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/muotoile-parempaa-palvelua-3op/


Koulutuskalenteri, kevät 2020

TAMMIKUU
13.14.1.2020 (mati) Faskia -koulutus osa 1, Helsinki
16.17.1.2020 (tope) Fysioterapeutin suoravastaanotto osa 5/6: Alaraajat, Helsinki
20.22.1.2020 (make) Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus moduuli 2, Helsinki  
23.24.1.2020 (tope) Mulligan concept -koulutus osa 2, Helsinki
27.29.1.2020 (make) Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaaja moduuli 1, Helsinki
29.31.1.2020 (kepe) Erityislapsen hyvä arki – lasten moniammatillisen kuntoutuksen osaaja moduuli 2, Helsinki UUSI KOUlUTUS!    

HElMIKUU
3.5.2.2020 (make) Balance rehabilitation, Helsinki UUSI KOUlUTUS!
10.11.2.2020 (mati) Diastasis rectus abdominis – tavoitteena toiminnallinen keskivartalo, Helsinki
13.14.2.2020 (tope) Toiminnanohjaus toimintaterapiassa, Helsinki
26.28.2.2020 (kepe) Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus moduuli 3, Helsinki

MAAlISKUU
2.3.3.2020 (mati) Mulligan concept osa 3, Helsinki
4.3.2020 (ke) Muotoile parempaa palvelua osa 1, Helsinki UUSI KOUlUTUS!
5.6.3.2020 (tope) Fysioterapeutin suoravastaanotto, osa 6/6: Näytöt ja lopputyöt, Helsinki
8.10.3.2020 (suti) Moving Body osa 1: Selkä ja lantio, Helsinki
11.13.3.2020 (kepe) Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaaja moduuli 2, Helsinki
18.20.3.2020 (kepe) Erityislapsen hyvä arki – lasten moniammatillisen kuntoutuksen osaaja moduuli 3, Helsinki          
23.25.3.2020 (make) Faskia -koulutus osa 2, Helsinki
27.3.2020 (pe) Mitä vikaa syömisessä - koulutus puheterapeuteille, Helsinki

HUHTIKUU
1.4.2020 (ke) Muotoile parempaa palvelua osa 2, Helsinki 
2.3.4.2020 (tope) Lasten tule-oireet ja fysioterapia, Helsinki
6.7.4.2020 (mati) Geriatrinen kuntoutus 2020 -luvulla, Helsinki UUSI KOUlUTUS! 
16.4.2020 (to) Terapeutin tunteet ja stressinsäätely – miten tukea itseä ja omaa jaksamista, osa 1, Helsinki 
22.4.2020 (ke) Peiliterapia ja kehonhahmotus motoriikan ja kivun hoidossa, Helsinki
23.-24.4.2020 (to-pe) FYSIOTERAPIA 2020: KIPU ja TOIMINTATERAPIA 2020: KIPU, Hämeenlinna < < < <

29.4.2020 (ke) Muotoile parempaa palvelua osa 3, Helsinki 

TOUKOKUU
4.5.5.2020 (mati) Toiminnanohjaus toimintaterapiassa, Helsinki
4.5.5.2020 (mati) Neurologisen asiakkaan allasterapia, Helsinki
6.7.5.2020 (keto) Visuaalinen hahmottaminen, Helsinki
8.9.5.2020 (pela) Suoravastaanoton päivitys osa 1, Helsinki UUSI KOUlUTUS! 
11.13.5.2020 (make) Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaaja moduuli 3, Helsinki
14.16.5.2020 (tola) Moving Body osa 2: Rintakehä, lantionpohja ja niska, Helsinki
18.19.5.2020 (mati) Arpien käsittely ja lantionpohjan palpointi, Helsinki
25.26.5.2020 (mati) Idiopaattinen skolioosi ja harjoittelu, Helsinki 
27.28.5.2020 (keto) Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia, peruskoulutus, Helsinki

KESäKUU
4.6.2020 (to) Terapeutin tunteet ja stressinsäätely – miten tukea itseä ja omaa jaksamista, osa 2, Helsinki
5.6.6.2020 (pela) Neurologisen asiakkaan yläraajan kuntoutus, Helsinki
8.10.6.2020 (make) Fysioterapeutin suoravastaanotto, osa 1/6: Erotusdiagnostiikka, kuvantaminen ja lääkkeet, Helsinki
10.12.6.2020 (kepe) Moving Body osa 3: Yläraajat, Helsinki

TUlOSSA:  • Neurologisen asiakkaan pystyasennon hallinta ja kävely   
 • Käden ja ranteen toiminta ja tutkiminen  
 • Vuorovaikutus kuntoutuksessa  
 • ICF ja kirjaaminen  
 • Hengitys ja lantionpohja  
 • Miesten lantionpohjan fysioterapia 

Koko koulutustarjonta, ilmoittautuminen ja lisätiedot:  
www.kuntoutuskouluttajat.fi  •  info@kuntoutuskouluttajat.fi  •  #yhdessäosaavammat

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

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

