Asiantuntijuutta,
osaamista ja
oppimisen iloa!
Täydennyskoulutusta kuntoutuksen ammattilaisille • koulutusinfo kevät 2019

Kevään uusina koulutuksina mm.
• Tartu Toimeen • Etäkuntoutus • Moving Body • Seksuaalisuuden huomiointi kuntoutuksessa

Opi ja innostu
koulutuksissa!
Kuntoutuskouluttajat järjestää monipuolista ammatillista täydennyskoulutusta ja yrittäjä
koulutusta. Ammatillinen täydennyskoulutus on suunnattu kaikille s ekäyksityisellä että julki
sella puolella työskentelevillekuntoutuksen ammattilaisille.Yrittäjäkoulutuksessa keskitytään
ajankohtaisiin alaa koskeviin teemoihin ja v
 ahvistetaan kuntoutusalan y
 rittäjien osaamista.
Tässä koulutusinfossa esittelemme lyhyesti kevään 2019 ajankohtaisia
koulutuksiamme - lisätiedot koulutuksista ja ajantasaisen koulutuskalenterin löydät 
www.kuntoutuskouluttajat.fi

Tervetuloa koulutuksiimme!

Otathan
meihin yhteyttä
koulutuksiin
liittyvissä asioissa:

Mari Visakko

fysioterapeutti, koulutussuunnittelija
mari.visakko@kuntoutuskouluttajat.fi
p. 0400 737 256

Riikka Östman

toimintaterapeutti, koulutussuunnittelija
riikka.ostman@kuntoutuskouluttajat.fi
p. 050 438 6862

Katja Tonteri

fysioterapeutti, TtM, toimitusjohtaja

#yhdessäosaavammat
#kuntoutuskouluttajat

katja.tonteri@kuntoutuskouluttajat.fi

2019

p. 040 551 4386

KATSO
OHJELMA JA
ILMOITTAUDU
MUKAAN!
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#fysioterapia2019
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Pitkät ammatilliset täydennyskoulutukset (5–15 op):
Fysioterapeutin suoravastaanottoon valmentava koulutus, 15 op
Koulutuksen tarkoituksena on lisätä fysioterapeutin osaamista tuki- ja liikuntaelinoireisen asiakkaan tutkimisessa,
oireiden erottelussa ja harjoitteiden ohjauksessa. Koulutus antaa fysioterapeuttisen tutkimisen ja ohjauksen lisäksi
valmiuksia lääkehoidon ja sairaslomatarpeen arviointiin. Tutkimisen ja vaivojen erottelun lisäksi koulutuksessa painottuu
harjoitteiden ohjaus ja terapian toteuttaminen huomioiden akuuttivaiheen lisäksi jo kroonistuneet vaivat.
Ryhmä 6 aloittaa marraskuussa 2018, kysy vapaita paikkoja!
Ryhmä 7 käynnistyy elokuussa 2019.

Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus, 5 op
Koulutus antaa uusinta tietoa neurologisista sairauksista ja kuntoutuksesta sairauden eri vaiheissa. Sekä kokeneet e ttä
vasta vähän kokemusta neurologisista asiakkaista omaavat terapeutit saavat lisävalmiuksia ja uusia ideoita asiakkaan
toimintakyvyn arviointiin ja kuntoutukseen. Koulutus on suunnattu fysioterapeuteille, mutta soveltuu myös toiminta
terapeuteille.
Koulutukseen kuuluu kolme kolmepäiväistä moduulia lähiopiskelua, sekä itsenäisen opiskelun tehtävät.
Koulutuksen teemat: AVH, selkäydinvammat, MS, Parkinson, neurologisen asiakkaan tule-ongelmat, lihastaudit.
Aikataulu: Mod I:

25.-27.2.2019 (ma-ke)

Mod II: 1.-3.4.2019 (ma-ke)
Mod III: 5.-7.6.2019 (ke-pe)

Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaajakoulutus, 6 op
Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaajakoulutus on hyvät palautteet saanut kokonaisuus. Suomen Fysiogeriatria Oy:n ja Suomen
Kuntoutuskouluttajat Oy:n yhteistyökoulutuksen on käynyt jo yli
200 fysioterapeuttia, kymmenessä koulutusryhmässä. Koulutus tuo
osallistujien ulottuville lähes 30 huippuasiantuntijan tarjoileman
tutkimustiedon ja käytännön kokemukset, vinkit ja kontaktit.
Seuraava koulutusryhmä aloittaa tammikuussa 2019.
Aikataulu: Mod I:

Moving Body – koulutuskokonaisuus
UUSI!
Uusi koulutuskokonaisuus, joka antaa osaa
mistatule-oireisen asiakkaan kokonaisvaltaiseen
arviointiin ja terapiaan.
Käynnistyy maaliskuussa 2019.
Pääkouluttajana Merja Soanjärvi, ft, OMT.

21.-23.1.2019 (ma-ke)

Mod II: 20.-22.3.2019 (ke-pe)
Mod III: 20.-22.5.2019 (ma-ke)
Mod IV: 19.-21.8.2019 (ma-ke)
Kohderyhmä: fysio- ja toimintaterapeutit

AKUPUNKTUURIKOULUTUS

Sisältö: 12 lähiopiskelupäivää, ennakkotehtävät ja lopputyö.
Moduuli I: 		
Teemat: Ikääntyminen, lääkitys, tule-ongelmat, kivun hoito,
huimaus ja tasapaino. Kuntoutuksen uudet haasteet palvelu
rakenteen muutoksessa, tutkimuksellista perustaa oman työn
kehittämiseen.
Moduuli II:		
Teemat: Ravitsemus, potilassiirtojen ergonomia, liikunta ja
ikääntyneet, mieli ja psyykkinen vanheneminen, lantionpohjan
toimintahäiriöt, psykofyysinen fysioterapia, kotikuntoutus.
Moduuli III:
Teemat: Dementiatyö ja muistikuntoutus, Dementiatyön passi.
Moduuli IV:
Teemat: Osteoporoosi, musiikki muistisairaan kuntoutuksessa,
neurologia, affolter-terapia, mobiililaitteet, moniammatillinen
yhteistyö.

Uusi kurssi alkaa syksyllä 2019 Helsingissä.
Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Suomen
Lääkäreiden Akupunktioyhdistys ry, Suomen
Fysioterapeutit ry ja Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy.
Koulutus koostuu 5 lähiopetusmoduulista, joista
kukin kestää 2-3 päivää, sekä ohjatusta harjoittelusta.Syksyn 2019 aikana suoritetaan 3 ensim
mäistä moduulia.
Pääsykriteerinä on n. 2-3 vuoden työkokemus
fysioterapeuttina.
Syksyn 2019 aikataulu sovitaan alkuvuodesta,
seuraa koulutuskalenteriamme.

www.kuntoutuskouluttajat.fi • info@kuntoutuskouluttajat.fi
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Lyhyet ammatilliset täydennyskoulutukset (0,5-2 op)
Diastasis rectus abdominis
– tavoitteena toiminnallinen keskivartalo
18.-19.3.2019 (ma-ti), Helsinki

Lanneselän liikekontrolli: advanced testaus
ja harjoitteet urheilullisille asiakkaille
4.4.2019 (to), Hämeenlinna UUSI

Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Osaamista liikekontrollin testaamiseen ja harjoitteiden
ohjaamiseen edistyneillä asiakkailla.

Diastasis rectus abdominis eli erkauma on myofasciaalisen
järjestelmän häiriö, ja asiakkailla on usein motorisen kontrollin häiriöitä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä o
 saamista
kokonaisvaltaisessa fysioterapeuttisessa tutkimisessa ja
kuntoutuksessa.
Kouluttajana Mari Camut, ft, pilatesohjaaja.

Etäkuntoutus 28.1.2019 (ma), Helsinki UUSI
Kohderyhmä: Fysio- ja toimintaterapeutit sekä muut
kuntoutusalan asiantuntijat
Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Fysiogeriatria
Oy:n kanssa.

Kouluttajana Hannu Luomajoki, FT, ft, OMT,
fysioterapian professori

Lantionpohjan palpointi ja arpien käsittely
10.-11.6.2019 (ma-ti) UUSI
Kohderyhmä: Fysioterapeutit
Uusi koulutus lantionpohjan palpoinnista sekä arpien
käsittelystä.
Kouluttajina Mari Camut, ft, pilatesohjaaja ja
Anu Parantainen, ft, seksuaalineuvoja, uroterapeutti.

Faskia-koulutus, osa II:
14.-15.1.2019 (ma-ti), Helsinki

Lantionpohjan toimintahäiriöiden
fysioterapia, peruskoulutus
6.-7.5.2019 (ma-ti), Helsinki

Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Faskia –koulutus on kahdesta kahden päivän osasta
muodostuva kokonaisuus (yht. 4 pv), joka antaa fysioterapeutille monipuolisen ja laajan kuvan faskioista, faskiaalisista kiputiloista ja hoitomahdollisuuksista yhdistellen
eri tekniikoita.

Kaksipäiväinen koulutus lantionpohjan toiminnan
häiriöistä, niiden tutkimisesta ja terapiasta.

Kouluttajana Jarmo Ahonen, ft, pilateskouluttaja
Huom! uusi koulutusryhmä luvassa syksyllä 2019!

Haasteena vaikea kipu
18.2.2019 (ma), Helsinki

Kouluttajina Minna Törnävä ft, TtT, seksuaaliterapeutti;
Miia Silventoinen, ft, seksuaalineuvoja ja
Anu Parantainen, ft, seksuaalineuvoja, uroterapeutti.

Lantionpohjan toimintahäiriöiden
fysioterapia, jatkokoulutus
10.-11.1.2019 (to-pe), Helsinki
Kohderyhmä: Fysioterapeutit

Kohderyhmä: Fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puhe
terapeutit, psykoterapeutit, lääkärit

Pääteemana lantionpohjan kipu ja neurologisen kuntou
tujan lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia.

Teemapäivä vaikeasta kivusta kuntoutusalan ammattilai
sille; kipulääkärin ja fysioterapeutin näkökulmat.

Kouluttajina Minna Törnävä ft, TtT, seksuaaliterapeutti;
Miia Silventoinen, ft, seksuaalineuvoja ja
Anu Parantainen, ft, seksuaalineuvoja, uroterapeutti.

Kouluttajina Jukka Pekka Kouri ja Hannu Luomajoki.

Kosketuksen taikaa
- mobiililaitteet kuntoutuksen tukena
16.1.2019 (ke), Helsinki UUSI
Kohderyhmä: Eri ikäisten kanssa työskentelevät
kuntoutuksen ammattilaiset
Toiminnallinen koulutuspäivä, jossa perehdytään mobiililaitteiden hyödyntämiseen kuntoutuksessa – keskustellaan
paljon, mutta tehdään ja kokeillaan vielä enemmän. Koulutuksesta saat perustiedot omaan työhön sopivien sovellusten valinnasta ja niiden hyödyntämisestä omassa työssä.
Kouluttajina Riikka Marttinen, t oimintaterapeutti,
verkkopedagogi sekä Heidi Åkerlund, toimintatera
peutti,kasvatustieteen kandidaatti, neuropsykiatrinen
valmentaja.
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Lyhyet ammatilliset täydennyskoulutukset (0,5-2 op)
Neurologisen asiakkaan allasterapia,
1.3.2019 (pe), Helsinki JÄSENETU
Kohderyhmä: Fysioterapeutit
Hyvin käytännönläheinen koulutuspäivä. Lyhyen teoriaosuuden lisäksi havainnollisia videoesimerkkejä, osallistujien käytännön harjoittelua altaassa, ja koulutuksessa on
mukana demoasiakkaita.
Kouluttajina Kira Durchman ja Mari Jokitalo-Trebs.

Neurologisen asiakkaan yläraajan kuntoutus,
14.-15.6.2019 (pe-la), Helsinki UUSI
Kohderyhmä: Fysio- ja toimintaterapeutit
Miten sensoriikka ja posturaalinen kontrolli vaikuttaa yläraajan toimintaan? Miten hyödyntää opittua teoriaa kuntoutujan arjessa ja arkiympäristössä? Koulutuksessapäivitetään teoriaa ja harjoitellaan käytännön
harjoittein neurologisen asiakkaan yläraajan sekä arki
ympäristön mahdollisuuksia ja haasteita kuntoutuksessa. Teoriaosuudessa selittyy mitä ja miksi tehdään. Käytäntöä harjoitellaan kurssilaisten kesken ja niitä käydään läpi
sekävalmiustasolla että toiminnan yhteydessä eritasoisilla
asiakkailla. Asiakasdemo kouluttajien toteuttamana.
Kouluttajina Kirsi Säynevirta, fysioterapeutti YAMK,
Bobath-kouluttaja, Affolter-terapeutti sekä
Nina Marjander, toimintaterapeutti.

Peiliterapia ylä- ja alaraajan
motoriikan kuntoutuksessa,
19.2.2019 (ti) Helsinki JÄSENETU
Kohderyhmä: Fysioterapeutit, toimintaterapeutit, lääkärit

Lasten tule-oireet ja fysioterapia
30.1.-1.2.2019 (ke-pe) Helsinki ja
8.-10.5.2019 (ke-pe) Oulu JÄSENETU
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
22.-24.3.2019 (pe-la), Oulu JÄSENETU
Kohderyhmä: Fysioterapeutit
Koulutuksessa keskitytään lannerangan, lantion ja ristiluun alueen tutkimiseen ja terapiaan ja opitaan löytämään
alueen toimintahäiriöt palpaation ja erilaisten biomekaniikkaan perustuvien testien avulla.
Kouluttajana Darren Higgins (UK),
koulutuskieli englanti).

Tutkimusten mukaan peiliterapia edistää ylä- ja alaraajan
motorista toimintaa aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla.
Peiliterapiassa peili asetetaan kuntoutujan eteen siten, että
terveellä raajalla tehdyt harjoitteet näyttävät pareettisella
raajalla tehdyiltä. Koulutus on hyvin käytännönläheinen.
Tavoitteena on, että kurssin jälkeen terapeutti pystyy laatimaan asiakkailleen peiliterapiaharjoitusohjelman.
Kouluttaja: FT, ft, OMT, fysioterapian professori
Hannu Luomajoki

Seksuaalisuuden kohtaaminen
neurologisessa kuntoutuksessa
22.2.2019 (pe), Helsinki UUSI
Kohderyhmä: Kuntoutusalan ammattilaiset
Koulutuksen teemana ovat seksuaalisuuteen liittyvät
kohtaamisen taidot kuntoutuksessa. Miten seksuaalisuus
huomioidaan luontevana osana kuntoutusta? Miten ottaa
asiat puheeksi? Miten kehitän siinä omaa ammattitaitoani?
Kouluttajina Anu Parantainen, fysioterapeutti,
seksuaalineuvoja, uroterapeutti sekä Henna Kekkonen,
toimintaterapeutti, seksuaaliterapeutti.

www.kuntoutuskouluttajat.fi • info@kuntoutuskouluttajat.fi
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Lyhyet ammatilliset täydennyskoulutukset (0,5-2 op)
Seksuaalisuuden kohtaaminen
kehitysvammaisten ja autismin kirjon
henkilöiden kuntoutuksessa
15.3.2019 (pe), Helsinki UUSI

Teemana kipu - patofysiologia,
testaus ja hoitolinjaus
13.-14.4.2019 (la-su), Rovaniemi JÄSENETU

Kohderyhmä: Kuntoutusalan ammattilaiset

Kohderyhmä: Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut
kuntoutusalan ammattilaiset

Koulutuksessa perehdytään kehitysvammaisten ja autismi
kirjon ihmisten seksuaalisuuden erityispiirteisiin ja opitaan,
kuinka kuntoutuksessa voi ottaa seksuaalisuuden puheeksi
ja huomioida se osana asiakkaan kokonaistilannetta.

Monipuolinen kokonaisuus, kaksi päivää kivusta. Kipu
fysiologiaa, kipumekanismit, perifeeristen ja s entraalisten
kipujen erittely, kivun mittaaminen, kivun vaikutukset
kehonhahmotukseen ja motoriikkaan jne.

Kouluttajina Annukka Kankkonen, toimintaterapeutti,
seksuaaliterapeutti; Emmi Järvelä, toimintaterapeutti,
seksuaalineuvoja, neuropsykiatrinen valmentaja ja Marjo
Viinanen, toimintaterapeutti, seksuaaliterapeutti.

Kouluttajana Hannu Luomajoki.

Tartu toimeen
- asiakkaan tukeminen tehtävätyöskentelyyn
14.3.2019 (to), Helsinki UUSI
Kohderyhmä: Eri ikäisten kanssa työskentelevät
kuntoutuksen ammattilaiset
Koulutuspäivän aikana tutustutaan toiminnan ja erityisesti
tehtävätyöskentelyn tukemiseen eri vaiheineen painottaen
motivaation herättämistä, aloittamista, ponnistelua ja tauon
tarpeen tiedostamista. Koulutus sopii kaikenikäisten kanssa
työskenteleville terapeuteille.
Kouluttajana Merja Tompuri, toimintaterapeutti,
mindfulness-ohjaaja.

TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2019:
• Neurologisen asiakkaan kävely & tasapaino
• Kävelyn havainnointi ja ohjaaminen
• Visuaalisen hahmottamisen koulutus
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Yrittäjäkoulutukset, kevät 2019
Apua Kantaan – webinaarit:
Tietoa ja tukea liittymiseen
käytännönläheisesti
Käytännönläheiset webinaarit on tarkoitettu kaikille
kuntoutusalan yrittäjille ja ammatinharjoittajille. Koulutusten tavoitteena on selkiyttää ja antaa lisätietoa liittymisvalmisteluista ja liittymisen edellyttämistä toimenpiteistä
konkreettisesti ja esimerkkejä käyttäen.
Kouluttajana Susanna Antikainen.
5.2.2019 (ti)

Apua Kantaan webinaari 1:
Omavalvontasuunnitelma

12.3.2019 (ti)

Apua Kantaan webinaari 2:
Liittymistoimenpiteet

Webinaarin kesto 1,5 h.

Turvaverkko yrittäjälle --koulutus
NYT WEBINAARINA!
Turvaverkko yrittäjälle -koulutuskokonaisuus toteutetaan
keväällä 2019 webinaareina. Koulutuspäivät on jaettu
viiteen kahden tunnin webinaariin, joita voi seurata reaali
aikaisesti tai myöhemmin osallistujille lähetettävästä
linkistä. Webinaarit on suunnattu kaikille kuntoutusalan
yrittäjille ja ammatinharjoittajille.
Kouluttajana on Kuntoutusyrittäjien lakimies,
OTM Juhani Saarinen.

Vauhtia kuntoutusyrittäjyyteen -koulutus,
Tampere UUSI

14.3.2019 (to)

Vuosilomalaki

Uusi, kaksipäiväinen koulutus! Koulutus auttaa tunnistamaan oman liiketoiminnan markkinaraot kiristyvässä
toimintaympäristössä, tuo liikevaihtoa ja kannattavuutta
parantavia työkaluja osaksi yrittäjän arkea sekä valmentaa tuomaan oman osaamisen ja asiantuntijuuden vaikuttavuuden tunnetuksi.

11.4.2019 (to)

Liikuntapalvelujen ALV

Kouluttajina Satu Ahlman ja Graziella Vartola

Kevään aikataulu ja teemat:
(kaikissa sama kellonaika, 9.00 – 11.00)
17.1.2019 (to)

Tietoturva

28.2.2019 (to) Terveyden- ja sairaanhoidon ALV

Ajankohta varmistuu myöhemmin!

16.5.2019 (to) Työsuhdeasiat

Kuntoutusyrittäjän ABC 6.3.2019 (ke), Helsinki
Ajankohtainen tietoisku työ- ja ammatinharjoittajasopimuksista, terveydenhuoltoalaa koskevista lakiuudistuksista yms.
Pääkouluttajana OTM Juhani Saarinen, Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky.

Tulossa syksyllä 2019:
• Kuntoutusyrittäjä 2019
Holiday Club Saimaan Kylpylä 20.-21.9.2019 (pe-la)

www.kuntoutuskouluttajat.fi • info@kuntoutuskouluttajat.fi
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Koulutuskalenteri, kevät 2019
TAMMIKUU
10.-11.1.2019 (to-pe)
14.-15.1.2019 (ma-ti)
16.1.2019 (ke)
17.1.2019 (to)
18.1.2019 (pe)
21.-23.1.2019 (ma-ke)
24.-25.1.2019 (to-pe)
28.1.2019 (ma)
30.1.-1.2.2019 (ke-pe)

Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia, jatkokoulutus, Helsinki
Faskia -koulutus, osa 2/2, Helsinki
Kosketuksen taikaa - mobiililaitteet kuntoutuksen tukena, Helsinki
Turvaverkko yrittäjälle -webinaari, osa 1: Tietoturva
GAS-menetelmän perusteet, Oulu
Geriatrisen fysioterapian erityisosaajakoulutus osa 1/4, Helsinki
Fysioterapeutin suoravastaanotto, osa 6/6: Näytöt ja lopputyöt, Helsinki
Etäkuntoutus, Helsinki
Lasten tule-oireet ja fysioterapia, Helsinki

HELMIKUU
4.-5.2.2019 (ma-ti)
5.2.2019 (ti)
6.-9.2.2019 (ke-la)
18.2.2019 (ma)
19.2.2019 (ti)
22.2.2019 (pe)
25.-27.2.2019 (ma-ke)
28.2.2019 (to)

Fysioterapeutin suoravastaanotto - päivityskoulutus, Helsinki
Apua Kantaan webinaari 1: Omavalvontasuunnitelma
Fysioterapeutin suoravastaanotto, osa 2/6: Alaselkä ja lantiorengas, Helsinki
Haasteena vaikea kipu, Helsinki
Peiliterapia, Helsinki
Seksuaalisuuden kohtaaminen neurologisessa kuntoutuksessa, Helsinki
Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus, osa 1/3, Helsinki
Turvaverkko yrittäjälle -webinaari, osa 2: Terveyden- ja sairaanhoidon ALV

MAALISKUU
1.3.2019 (pe)
6.3.2019 (ke)
7.-8.3.2019 (to-pe)
12.3.2019 (ti)
14.3.2019 (to)
14.3.2019 (to)
15.3.2019 (pe)
18.-19.3.2019 (ma-ti)
20.-22.3.2019 (ke-pe)
22.-24.3.2019 (pe-la)
27.-29.3.2019 (ke-pe)

Neurologisen asiakkaan allasterapia, Ruskis, Helsinki
Kuntoutusyrittäjän ABC, Helsinki
Fysioterapeutin suoravastaanotto, osa 3/6: Niska ja hartiarengas, Helsinki
Apua Kantaan webinaari 2: Liittymistoimenpiteet
Tartu toimeen - asiakkaan tukeminen tehtävätyöskentelyyn, Helsinki
Turvaverkko yrittäjälle -webinaari, osa 3: Vuosilomalaki
Seksuaalisuuden kohtaaminen kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden kuntoutuksessa,Helsinki
Diastasis rectus abdominis – tavoitteena toiminnallinen keskivartalo, Helsinki
Geriatrisen fysioterapian erityisosaajakoulutus osa 2/4, Helsinki
Lihasenergiatekniikat MET 1: alaselkä, lanneranka ja lantio, Oulu
Moving Body, osa 1/5: Selkä ja lantio, Helsinki

HUHTIKUU
1.-3.4.2019 (ma-ke)
4.4.2019 (to)
5.-6.4.2019 (pe-la)
11.4.2019 (to)
11.-12.4.2019 (to-pe)
13.-14.4.2019 (la-su)

Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus osa 2/3, Helsinki
Lanneselän liikekontrolli: advanced testaus ja harjoitteet urheilullisille asiakkaille, Hämeenlinna
Fysioterapia 2019: teemana KESKIVARTALO, Hämeenlinna
Turvaverkko yrittäjälle -webinaari, osa 4: Liikuntapalvelujen ALV
Fysioterapeutin suoravastaanotto, osa 4/6: Yläraajat, Helsinki
Teemana kipu - patofysiologia, testaus ja hoitolinjaus, Rovaniemi

TOUKOKUU
6.-7.5.2019 (ma-ti)
8.-10.5.2019 (ke-pe)
13.-14.5.2019
16.5.2019 (to)
16.-17.5.2019 (to-pe)
20.-22.5.2019 (ma-ke)
23.-25.5.2019 (to-la)

Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia, peruskoulutus, Helsinki
Lasten tule-oireet ja fysioterapia, Oulu
Visuaalisen hahmottamisen koulutus toimintaterapeuteille, Helsinki
Turvaverkko yrittäjälle -webinaari osa 5: Työsuhdeasiat
Fysioterapeutin suoravastaanotto, osa 5/6: Alaraajat, Helsinki
Geriatrisen fysioterapian erityisosaajakoulutus osa 3/4, Helsinki
Moving Body, osa 2/5: Rintakehä, lantionpohja ja niska, Helsinki

KESÄKUU
5.-7.6.2019 (ke-pe)
10.-11.6.2019 (ma-ti)
14.-15.6.2019 (pe-la)

Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus, osa 3/3, Helsinki
Lantionpohjan palpointi ja arpien käsittely, Helsinki
Neurologisen asiakkaan yläraajan kuntoutus, Helsinki

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
www.kuntoutuskouluttajat.fi
info@kuntoutuskouluttajat.fi
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

