
SykSyn uuSina 
koulutukSina:
•	 Haasteena	spastisuus	neurologisessa	
kuntoutuksessa

•	 Kinesioteippauksen	soveltaminen:	
kasvojen	ja	kaulan	alue

•	 Miten	hyödynnän	vuorovaikutusta	kivun	
hoidossa?

•	 Neurologisen	asiakkaan	tule-haasteet

•	 Vanhemmat	lapsen	kuntoutuksen	apuna

•	 Voimaharjoittelu	osana	fysioterapiaa

Asiantuntijuutta, 
osaamista ja  

oppimisen iloa!

koulutus-	

info		
syksy 2020

Käytännönläheistä	täydennyskoulutusta		
kuntoutuksen	ammattilaisille	

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/
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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 ammatti laisille. 
yrittäjä koulutuksessa keskitytään ajankohtai-
siin alaa koskeviin teemoihin ja vahvistetaan 
 kuntoutusalan yrittäjien osaamista. 

Hiljaisen koulutuskevään jälkeen koulutuk-
semme käynnistyvät jälleen elokuussa ja 
 toivomme, ettei korona enää kovasti sekoita 
syksyn kalenteria. Läsnäolokoulutusten  lisäksi 
syksylle on  luvassa etäkoulutuksia ja  lyhyempiä 
webinaarejakin. koulutuksemme ovat  hyvin 
käytännön läheisiä ja kaikkia ei ihan voida 
 siirtää etäyhteyden päähän – mutta  monissa 
koulutuksissa  ideoimme uusia toteutustapoja. 
Ilmoittaudu mukaan – me tiedotamme ja jous-
tamme, jos  muutoksia tulee.  #koronavaraus

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

Tervetuloa	koulutuksiimme!

PiTKäT	aMMaTilliseT	TäydeNNysKouluTuKseT	(5–15	oP):

erityislapsen	hyvä	arki	–	lasten	
	moniammatillisen	kuntoutuksen	osaaja,	5	op
Moniammatillista osaamista lasten kuntoutukseen! 
 Kouluttajina ovat  mukana  kokeneet lasten  kuntoutuksen 
osaajat. Koulutuksessa on moniammatillinen, 
 perhekeskeinen ja käytännönläheinen lähestymistapa.

koulutus koostuu kolmesta kolmipäiväisestä  moduulista, 
yhteensä 9 koulutus päivää ja moduulien välissä 
 itsenäisen opiskelun tehtävät.

Mod	i:			 23.-25.9.2020 (ke-pe)
Mod	ii:			25.-27.11.2020 (ke-pe)
Mod	iii:		3.-5.2.2021 (ke-pe)

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/yhteystiedot/henkilokunta/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/
https://www.facebook.com/kuntoutuskouluttajat/
https://www.instagram.com/kuntoutuskouluttajat/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/erityislapsen-hyva-arki-lasten-moniammatillisen-kuntoutuksen-osaaja-2020-21-moduuli-1/
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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 
 ohjauksessa. 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 käynnis-
tyy elokuussa 2020,  koulutukseen 
haku on avoinna 30.6.2020 
 saakka! Kysy	myös	mahdollisuutta	
	yksittäisten	osuuksien	käymiseen!

Geriatrisen	kuntoutuksen	erityisosaajakoulutus,	6	op
Nyt jos koskaan geriatrista kuntoutusta tarvitaan! Geriatrisen kuntoutuksen 
 erityisosaajakoulutus on hyvät palautteet saanut kokonaisuus, joka sisältää  neljä 
moduulia, yhteensä 12 lähiopetuspäivää. Suomen Fysiogeriatria Oy:n ja  Suomen 
Kuntoutuskouluttajat Oy:n yhteistyökoulutuksen on käynyt jo yli 200 fysio-
terapeuttia. Koulutus tuo osallistujien ulottuville lähes 30 huippuasiantuntijan 
tarjoileman tutkimustiedon ja käytännön kokemukset, vinkit ja kontaktit.  

seuraava	koulutus	käynnistyy	
	lokakuussa	2020,	ajankohdat:
Mod	i:			 19.-21.10.2020 (ma-ke)
Mod	ii:		 30.11.-2.12.2020 (ma-ke)
Mod	iii:		18.-20.1.2021 (ma-ke)
Mod	iV:		15.-17.3.2021 (ma-ke)

kohderyhmä:  
Fysio- ja toimintaterapeutit

Moving	Body	–	
koulutuskokonaisuus,	10	op
Moving Body on  fysioterapeuteille 
 suunnattu somaattiseen  puoleen  keskittyvä 
 täydennyskoulutus.  Koulutuksen  tavoitteena 
on antaa  osallistujalle työ kaluja  ihmisen 
 kokonaisvaltaisen  liikkumisen tutkimiseen ja 
 ymmärtämiseen  sekä  syventää osallistujan 
omaa ajattelua  tuki- ja liikuntaelin ongelmista 
kärsivien  asiakkaiden  hoidossa. 

Pääkouluttajana Merja soanjärvi, ft, OMT. 

Voit osallistua kokonaisuuteen tai vain 
 haluamiisi osioihin.   

syksyllä	toteutuvat	osuudet,		
joihin	paikkoja	vielä	jäljellä:
•		Rintakehä-lantionpohja	ja	niska		
	 2.-4.9.2020 (ke-pe),  
 kouluttajina Merja soanjärvi ja  
 Mari Camut
•		yläraajat	5.-7.10.2020 (ma-ke),  
 kouluttajana Ilkka Hakala
•		lonkka-polvi	4.-6.11.2020 (ke-pe),  
 kouluttajana Merja soanjärvi

Ja	tulossa	tammikuussa	2021:
•		Nilkka-jalkaterä  
 11.-13.1.2021 (ma-ke),  
 kouluttajina Merja soanjärvi ja  
 Jarmo Ahonen

Neurologisen	kuntoutuksen	erityiskoulutus,	5	op
Koulutus antaa uusinta tietoa neurologisista sairauksista ja kuntoutuksesta 
 sairauden eri vaiheissa. Sekä kokeneet että vasta vähän kokemusta neurologi sista 
asiakkaista omaavat terapeutit saavat lisävalmiuksia ja uusia ideoita  asiakkaan 
toimintakyvyn arviointiin ja kuntoutukseen. Koulutus on suunnattu fysio-
terapeuteille, mutta soveltuu myös toimintaterapeuteille. 

koulutukseen kuuluu kolme kolmepäiväistä moduulia lähiopiskelua, sekä 
 itsenäisen opiskelun tehtävät. 

koulutuksen teemat: AVH, selkä-
ydinvammat, Ms, Parkinson, 
 neurologisen asiakkaan tule- 
ongelmat,  lihastaudit. 

aikataulu:	
Mod	i:			 7.-9.12.2020 (ma-ke)
Mod	ii:			25.-27.1.2021 (ma-ke)
Mod	iii:		8.-10.3.2021 (ma-ke)

akupunktuurikoulutus	fysioterapeuteille,	moduulit	1-3

aKuPuNKTuuRiKouluTus	;
Uusi kurssi aloittaa marraskuussa  
2020 Helsingissä. 

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistys ry, 
Suomen Fysioterapeutit ry ja Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy.  

koulutus koostuu viidestä 2 päivän lähiopetusmoduulista, sekä ohjatusta 
 harjoittelusta.

syksyn	2020	ja	alkukevään	2021	
	aikana	suoritetaan	3	ensimmäistä	
moduulia.
Pääsykriteerinä on n. 2-3 vuoden 
työkokemus fysioterapeuttina.
koulutuksen aikataulu on vielä 
avoin, aloitus 9.-10.11.2020:

lisätietoa:  
Mari Visakko, 0400-737 256  
tai info@kuntoutuskouluttajat.fi

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/fysioterapeutin-suoravastaanotto-osa-2-alaselka-ja-lantiorengas-ryhma-8/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/geriatrisen-kuntoutuksen-erityisosaajakoulutus-mod-i-iv-2020/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/moving-body-osa-2-rintakeha-lantionpohja-ja-niska/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/neurologisen-kuntoutuksen-erityiskoulutus-2020-21-ryhma-23-moduuli-i/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/akupunktuurikoulutus-fysioterapeuteille-moduuli-i-uusi-koulutusryhma-aloittaa-akupunktio-koulutus/
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diastasis	rectus	abdominis		
–	tavoitteena	toiminnallinen	keskivartalo		
31.8.-1.9.2020	(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,	osa	2	
12.-14.8.2020	(ke-pe),	Helsinki
kohderyhmä: Tammikuussa alkaneen koulutus-
kokonaisuuden toinen osa. Ryhmään mahtuu vielä 2-3 
aiemmin 1. osan käynyttä fysioterapeuttia. 

Faskia –koulutus on kahdesta osasta muodostuva koko-
naisuus (2+3 pv), joka antaa fysioterapeutille monipuoli-
sen ja laajan kuvan faskioista, faskiaalisista kiputiloista ja 
hoitomahdollisuuksista yhdistellen eri tekniikoita.  

kouluttajina Jarmo Ahonen, ft, pilateskouluttaja ja  
Veera Turkki, ft

Tulossa: seuraava koulutusryhmä tiedossa vuosien 
2020-21 vaihteessa. seuraa sivujamme!

lyHyeT	aMMaTilliseT	TäydeNNysKouluTuKseT	(0,5-2	oP)	

koulutukset ovat aakkosjärjestyksessä.	
Moniammatilliset koulutukset on merkitty  

punaisella	taustavärillä.

Haasteena	spastisuus	neurologisessa	
kuntoutuksessa		
12.-13.10.2020	(ma-ti),	Helsinki		UUSI
Koulutuksen tavoitteena on syventää fysio- ja toiminta-
terapeuttien ymmärrystä spastisuudesta ja antaa työkaluja 
spastisuuden arviointiin, mittaamiseen ja terapiaan.  

Pääkouluttajana sarianna savolainen, ft, TtM.

Haasteena	vaikea	kipu		
26.10.2020	(ma),	Helsinki	
kohderyhmä: Fysioterapeutit, toimintaterapeutit, 
 puheterapeutit, psykoterapeutit, lääkärit

Moniammatillinen, laajan suosion kerännyt teema päivä 
vaikeasta kivusta kuntoutusalan ammattilaisille; kipu-
lääkärin ja fysioterapeutin näkökulmat.  

kouluttajina Jukka Pekka kouri ja Hannu Luomajoki.

Hengitys	ja	lantionpohja		
27.-28.8.2020	(to-pe)	
kohderyhmä: Fysioterapeutit

Kaksipäiväinen koulutus hengityksen ja lantionpohjan 
 yhteydestä, tutkimisesta ja fysioterapiasta.  

kouluttajina Jouko Heiskanen ja Anu Parantainen.

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/diastasis-rectus-abdominis-tavoitteena-toiminnallinen-keskivartalo-6/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/faskia-koulutus-osa-1-2-3/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/haasteena-spastisuus-neurologisessa-kuntoutuksessa/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/haasteena-vaikea-kipu-4/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/hengitys-ja-lantionpohja-2/
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lyHyeT	aMMaTilliseT	TäydeNNysKouluTuKseT	(0,5-2	oP)	

Hätäensiapukoulutus	4	+	4	h		UUSI
Uudistettu hätäensiapukoulutus: 4 h verkko-opiskelua 
 kesällä, 4 h käytännön osuus 25.8.2020 (klo 9-13). Koulu-
tus on räätälöity kuntoutusalalla työskenteleville. Koulutus 
toteutetaan voimassaolevien ensiapuohjelmien mukaisesti.  

kouluttaja:  tth, ensiapukouluttaja Virpi Vilkman.

•  Lähijakson 4 h harjoitteet suoritetaan       
 yksilöharjoitteina ottaen huomioon turvavälit.

•  Jokaisella osallistujalla henkilökohtaiset  
 harjoitusvälineet.

•  Elvytysopetuksessa ei opeteta enää puhallus elvytystä,  
 vaan jokainen osallistuja harjoittelee paineluelvytystä   
 henkilökohtaisilla välineillä.

idiopaattinen	skolioosi		
10.-11.12.2020	(to-pe),	Helsinki		
kohderyhmä: Fysioterapeutit

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

kouluttajana Merja soanjärvi, ft, OMT.

Kinesioteippauksen	soveltaminen:		
kasvojen	ja	kaulan	alue		
4.12.2020	(pe),	Helsinki		UUSI
Koulutus on tarkoitettu sekä aikuis- että  lapsiasiakkaiden 
kanssa työskenteleville puheterapeuteille sekä  muille 
 kasvojen ja leuan alueen hoitoja tekeville terveyden-
huollon ammattihenkilöille kuten hammaslääkäreille ja 
 fysioterapeuteille.  

kouluttajina Marko Grönholm, ft ja Hillevi Hautala- 
Malmström, puheterapeutti FM.

Kävelyn	havainnointi	ja	ohjaaminen		
24.-25.8.2020	(ma-ti),	oulu		
kohderyhmä: Fysioterapeutit, jalkaterapeutit, lääkärit

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä kävelyn  kahdeksaan 
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.

lantionpohjan	toimintahäiriöiden	fysioterapia,	
peruskoulutus,	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. 

Kaksi	koulutusta	syksyllä	seuraavasti:		
10.-11.8.2020 (ma-ti) ja 2.-3.11.2020 (ma-ti)  
– valitse sinulle sopiva ajankohta!

lasten	tule-oireet	ja	fysioterapia		
23.-24.10.2020	(pe-la),	Helsinki		
kohderyhmä: Fysioterapeutit

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

kouluttajana Merja soanjärvi, ft, OMT.

Miten	hyödynnän	vuorovaikutusta		
kivun	hoidossa?		
11.11.2020	(ke),	Helsinki		UUSI
kohderyhmä: Kuntoutusalan ammattilaiset

On havaittu, että taitavalla vuorovaikutuksella on 
 positiivinen vaikutus hoitotyytyväisyyteen ja -tuloksiin. 
Vuoro vaikutus on väline, jota voi tietoisesti harjoittaa. 
Yhtä  lailla, kun hiomme eri manuaalisia tai harjoittelu-
terapiaan  liittyviä taitoja, tulisi meidän kehittää  aktiivisesti 
vuoro vaikutustaitojamme ja osata soveltaa erilaisia 
 toimintamalleja. Tässä täydennyskoulutuksessa käydään 
 läpi  vuorovaikutukseen liittyvää teoriaa sekä tutkimus-
näyttöä käytäntöön sovellettuna. Saat useita heti arjessasi 
sovellettavia työkaluja vuorovaikutuksen eri osa-alueille.    

kouluttajina Riikka Holopainen, ft TtM, tohtori-
koulutettava ja Mikko Lausmaa, ft OMT, OMT- 
 kouluttaja.

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/hataensiapukoulutus-44-h-verkkokaytanto/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/idiopaattinen-skolioosi-ja-harjoittelu-2/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/kinesioteippauksen-soveltaminen-kasvojen-ja-kaulan-alue/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/kavelyn-havainnointi-ja-ohjaaminen-oulu/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/lantionpohjan-toimintahairioiden-fysioterapia-peruskoulutus-7/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/lasten-tule-oireet-ja-fysioterapia-4/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/miten-hyodynnan-vuorovaikutusta-kivun-hoidossa/
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lyHyeT	aMMaTilliseT	TäydeNNysKouluTuKseT	(0,5-2	oP)	

Mitä	vikaa	syömisessä		
–	koulutus	puheterapeuteille		
10.9.2020	(to),	Helsinki		
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		
7.-8.9.2020	(ma-ti)	Helsinki	
kohderyhmä: Fysioterapeutit

Käytännönläheinen, 2 päivän koulutus. Lyhyiden 
 teoriaosuuksien 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.

Neurologisen	asiakkaan	pystyasennon		
hallinta	ja	kävely		
21.-22.9.2020	(ma-ti),	Helsinki	
kohderyhmä: Fysioterapeutit

Koulutuksen teema-alueina normaali liikkuminen, pysty-
asennon ja kävelyn analysointi ja mittaaminen, kliininen 
päättely ja terapiasuunnitelma. Lisäksi tapausesimerkit 
neurologisten sairauksien ja vammojen tyypillisistä piirteis-
tä. Mukana myös teknologia kävelyn kuntoutuksessa.    

kouluttajat: sarianna savolainen ja Matti Vartiainen.

Neurologisen	asiakkaan	tule-haasteet		
1.-2.10.2020	(to-pe),	Helsinki		UUSI
kohderyhmä: Fysioterapeutit

UUSI KOULUTUS, jossa paneudutaan  neurologisen 
 asiakkaan tule-oireiden tutkimiseen, käsittelyyn ja 
 soveltuviin harjoitteisiin.    

kouluttajina Merja soanjärvi ja Maj-Britt Forsbom.

Neurologisen	asiakkaan	yläraajan	kuntoutus,	
ajankohta	avoin	
kohderyhmä: Fysio- ja toimintaterapeutit

Miten sensoriikka ja posturaalinen kontrolli vaikuttavat 
yläraajan toimintaan? Miten hyödyntää opittua teoriaa 
kuntoutujan arjessa ja arkiympäristössä?

Koulutuksessa päivitetään teoriaa ja harjoitellaan 
 käytännön harjoittein neurologisen asiakkaan  yläraajan 
 sekä arkiympäristön mahdollisuuksia ja haasteita 
 kuntoutuksessa. Teoriaosuudessa selittyy, mitä ja  miksi 
tehdään. Käytäntöä harjoitellaan kurssilaisten kesken 
ja niitä käydään läpi sekä valmiustasolla että toiminnan 
 yhteydessä eritasoisilla asiakkailla.    

kouluttajina kirsi säynevirta, fysioterapeutti yAMk, 
 Bobath-kouluttaja, Affolter-terapeutti ja Nina 
 Marjander, toimintaterapeutti.

Peiliterapia	ja	kehonhahmotus 	
motoriikan	ja	kivun	hoidossa		
27.10.2020	(ti),	Helsinki			
kohderyhmä: Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut 
kuntoutusalan ammattilaiset

Teoriatietoa ja käytännön peiliterapia-harjoituksia. 
 Koulutuksessa pääset lisäksi tutustumaan erilaisiin peili-
terapiassa käytettäviin peileihin.     

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

suoravastaanoton	päivityskoulutus,		
osa	1	ja	2,	Helsinki			
kaksi erillistä päivityskoulutusta suoravastaanotto-
koulutuksen käyneille fysioterapeuteille seuraavasti:      

osa	1:  15.-16.10.2020 (to-pe),  
kouluttajina Jouko Heiskanen, LL, ft ja Markku 
 Paatelma, TtT, ft, OMT, tule-fysioterapian erikoisasian-
tuntija.

osa	2:  22.10.2020 (to),  
kouluttajana Merja soanjärvi, ft, OMT

Toiminnanohjaus	toimintaterapiassa		
28.-29.9.2020	(ma-ti),	oulu	ja	
19.-20.11.2020	(to-pe),	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. 

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/mita-vikaa-syomisessa-2/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/neurologisen-asiakkaan-allasterapia-koulutus-5/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/neurologisen-asiakkaan-pystyasennon-hallinta-ja-kavely-2/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/neurologisen-asiakkaan-tule-haasteet/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/neurologisen-asiakkaan-ylaraajan-kuntoutus-3/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/peiliterapia-ja-kehonhahmotus-motoriikan-ja-kivun-hoidossa/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/suoravastaanoton-paivityskoulutus-osa-1/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/toiminnanohjaus-toimintaterapiassa-4/
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yRiTTäJäKouluTuKsia	KuNTouTusalaN	yRiTTäJille,	syKsy	2020

tuloSSa: 
•	 Miesten	lantionpohjan	fysioterapia

•	 Toimintaterapia	ikääntyneiden	arjessa

•	 Vaikeat	tunteet	kuntoutustyössä

Kuntoutusyrittäjäpäivät	2020,	Helsinki		
5.-6.11.2020	(to-pe)	Hotel	Haaga	Central	Park
Kaikkien kuntoutusalan yrittäjien/ ammatinharjoittajien 
 yhteinen, jokavuotinen koulutus- ja verkostoitumis-
tapahtuma.  Tule tapaamaan kollegoita eri puolilta Suomea.   

teema: ”tulevaisuuden kuntoutusyrittäjyys” 

Luvassa hyvä ja monipuolinen ohjelma sisältö, 
 keskusteluja ja kannanottoja,  verkostoitumista, 
 virkistystä, uusia tuttavuuksia, viranomaisohjeita, 
 lakiuudistuksia, illanviettoa, ja vielä lisäksi: omaa aikaa 
 irti arjesta!

lähde	mukaan!	

yhteistyössä:		
suomen kuntoutusyrittäjät ry &  
suomen kuntoutuskouluttajat Oy

katso lisätiedot www.kuntoutuskouluttajat.fi	

lyHyeT	aMMaTilliseT	TäydeNNysKouluTuKseT	(0,5-2	oP)	

Vanhemmat	lapsen	kuntoutuksen	apuna		
15.-16.9.2020	(ti-ke),	Helsinki			UUSI
Uusi koulutus kaikille lasten terapeuteille. Mitä yhteistyö 
vanhempien kanssa tarkoittaa ja miten toimivaa yhteis-
työtä rakennetaan? Koulutuksessa huomioidaan myös etä-
kuntoutuksen näkökulma.       

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

Visuaalinen	hahmottaminen	ja	toimintakyky	
26.-27.11.2020	(to-pe),	oulu			
kohderyhmä: Toimintaterapeutit 

Koulutuksessa opitaan määrittelemään asiakkaan 
 visuaalisen hahmottamisen vaikeuksien taso sekä valitse-
maan  kunkin asiakkaan taitojen tasolle sopivat harjoitteet. 
Lisäksi  hahmottamisen laajemman ymmärtämisen kykyä 
voi hyödyntää vanhempien ja muiden ammattilaisten oh-
jauksessa ja asiakasta hyödyttävien keinojen miettimisessä.        

kouluttajana Heli Isomäki, neuropsykologian erikois-
psykologi, vaativan erityistason neuropsykologi, 
 psykologian tohtori. Voimaharjoittelu	osana	fysioterapiaa		

26.-27.9.2020	(la-su),	Helsinki			
Voimaharjoittelusta ja valmennuksellisesta  näkökulmasta 
apua tulokselliseen fysioterapiaan! Koulutuksesta saat 
 osaamista voimaharjoittelun ajoitukseen, kohdentamiseen, 
tavoitteelliseen suunnitteluun ja yksilölliseen ohjaukseen 
osana kokonaisvaltaista fysioterapiaa.        

Kouluttaja: Sanna Eloranta, ft, ravinto- ja fysiikka-
valmentaja ja Juhani Taivela, ft, OMT.

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/vanhemmat-lapsen-kuntoutuksen-apuna/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/visuaalinen-hahmottaminen-ja-toimintakyky/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/voimaharjoittelu-osana-fysioterapiaa/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/koulutukset/koulutuskalenteri/
https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/kuntoutusyrittajapaivat-2020-helsinki/


Koulutuskalenteri,	syksy	2020

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

Pidätämme	oikeuden	muutoksiin.	

eloKuu
10.-11.8.2020 (ma-ti) Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia, peruskoulutus, Helsinki
12.-14.8.2020 (ke-pe) Faskia-koulutus, osa 2/2, Helsinki
19.-22.8.2020 (ke-la) Fysioterapeutin suoravastaanotto: Alaselkä ja lantiorengas, Helsinki uusi	RyHMä	KäyNNisTyy!
24.-25.8.2020 (ma-ti) Kävelyn havainnointi ja ohjaaminen, Oulu
25.8.2020 (ti) Hätäensiapu, Helsinki
27.-28.8.2020 (to-pe) Hengitys ja lantionpohja, Helsinki
31.8.-1.9.2020 (ma-ti) Diastasis rectus abdominis – tavoitteena toiminnallinen keskivartalo, Helsinki

syysKuu
2.-4.9.2020 (ke-pe) Moving Body: Rintakehä, lantionpohja ja niska, Helsinki
7.-8.9.2020 (ma-ti) Neurologisen asiakkaan allasterapia, Helsinki
10.9.2020 (to) Mitä vikaa syömisessä, Helsinki
15.-16.9.2020 (ti-ke) Vanhemmat lapsen kuntoutuksen apuna, Helsinki
21.-22.9.2020 (ma-ti) Neurologisen asiakkaan pystyasennon hallinta ja kävely, Helsinki
23.-25.9.2020 (ke-pe) Erityislapsen hyvä arki – lasten moniammatillisen kuntoutuksen osaaja moduuli 1, Helsinki   

uusi	RyHMä	KäyNNisTyy!  
26.-27.9.2020 (la-su) Voimaharjoittelu osana fysioterapiaa, Helsinki
28.-29.9.2020 (ma-ti) Toiminnanohjaus toimintaterapiassa, Oulu

loKaKuu
1.-2.10.2020 (to-pe) Neurologisen asiakkaan tule-haasteet, Helsinki
5.-7.10.2020 (ma-ke) Moving Body: Yläraajat, Helsinki
12.-13.10.2020 (ma-ti) Haasteena spastisuus neurologisessa kuntoutuksessa, Helsinki
15.-16.10.2020 (to-pe) Suoravastaanoton päivityskoulutus, osa 1, Helsinki
19.-21.10.2020 (ma-ke) Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaaja moduuli 1, Helsinki uusi	RyHMä	KäyNNisTyy!
22.10.2020 (to) Suoravastaanoton päivityskoulutus, osa 2, Helsinki
23.-24.10.2020 (pe-la) Lasten tule-oireet ja fysioterapia, Helsinki
26.10.2020 (ma) Haasteena vaikea kipu, Helsinki
27.10.2020 (ti) Peiliterapia ja kehonhahmotus motoriikan ja kivun hoidossa, Helsinki
29.-30.10.2020 (to-pe) Fysioterapeutin suoravastaanotto: Niska ja hartiarengas, Helsinki

MaRRasKuu
2.-3.11.2020 (ma-ti) Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia, peruskoulutus, Helsinki
4.-6.11.2020 (ke-pe) Moving Body: Lonkka ja polvi, Helsinki
5.-6.11.2020 (to-pe) Kuntoutusyrittäjäpäivät 2020, Helsinki
9.-10.11.2020 (ma-ti) Akupunktuurikoulutus, moduuli 1, Helsinki, uusi	RyHMä	KäyNNisTyy!
11.11.2020 (ke) Miten hyödynnän vuorovaikutusta kivun hoidossa, Helsinki
12.-13.11.2020 (to-pe) Fysioterapeutin suoravastaanotto: Yläraajat, Helsinki
19.-20.11.2020 (to-pe) Toiminnanohjaus toimintaterapiassa, Helsinki
25.-27.11.2020 (ke-pe) Erityislapsen hyvä arki – lasten moniammatillisen kuntoutuksen osaaja moduuli 2, Helsinki    
26.-27.11.2020 (to-pe) Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky, Oulu
30.11.-2.12.2020 (ma-ke) Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaaja moduuli 2, Helsinki         

Joulukuu
4.12.2020 (pe) Kinesioteippauksen soveltaminen; kasvojen ja kaulan alue, Helsinki
7.-9.12.2020 (ma-ke) Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus, moduuli 1, Helsinki, uusi	RyHMä	KäyNNisTyy!
10.-11.12.2020 (to-pe) Idiopaattinen skolioosi ja harjoittelu, Helsinki
17.-18.12.2020 (to-pe) Fysioterapeutin suoravastaanotto: Alaraajat, Helsinki

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



