CORONARIA KUNTOUTUSPALVELUIDEN
KOULUTUSOHJELMA 2021

Suomen laajin koulutusvalikoima
kuntoutusalan ammattilaisille
Vuonna 2021 tarjonta muodostuu jälleen laadukkaasta koulutustarjonnasta, josta pääset
valitsemaan juuri sinulle sopivat koulutukset tarpeesi mukaan.
Olemme huomioineet eri terapialajien tarpeet koulutusten suunnittelussa ja aiheet
vaihtelevatkin laajoista moniammatillisista kokonaisuuksista aina yhden
terapialajin konkreettisiin menetelmäkoulutuksiin.
Toteutustapoja on monia, mutta sisältö pysyy laadukkaana. Järjestämme useat 2021
koulutukset etänä - muutamia fysioterapiakoulutuksia lukuun ottamatta. Monista
koulutuksista on saatavilla tallenne, joten voit kerrata koulutuksen antia jälkeenpäin.
Koulutukset, joista on saatavilla tallenne, tunnistat Tallenne -merkistä. Digitaalisessa
oppimisympäristössä toteteutettavien verkkokurssien tarjonta on myös kasvanut ja
oppiminen on entistäkin joustavampaa.
Kattavat kuvaukset ja tarkat ohjelmat löydät osoitteesta
professio.fi

Heräsikö sinulla kysyttävää?
Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi Usein kysyttyä -sivultamme, voit olla
yhteydessä sähköpostitse asiakaspalvelu@professio.fi tai soittaa +358 (0)20 780 6220.
Me autamme oikeasti mielellämme.

Koulutuskalenteri 2021

Äitiysfysioterapian
perusteet

Kommunikaation kolmio ja
kulmakivet

Koulutuksessa syvennyt äitiysfysioterapian perusperiaatteisiin,
tavoitteisiin ja menetelmiin. Opit tukemaan raskaana olevien ja
synnyttäneiden liikkumista ja toimintakykyä. Tutustut myös
äitiysfysioterapia-asiakkaan testiliikkeisiin, harjoitteisiin ja
tutkimuksiin.

Koulutuksessa tutustutaan Kommunikaation kolmio ja
kulmakivet -malliin, jonka avulla voit helposti ja konkreettisesti
arvioida henkilön tavoitteita kommunikaation ja
vuorovaikutuksen kuntoutukselle.

Perehdyt vatsalihasten erkauman ja lantionpohjan lihasten
teoriaan ja anatomiaan, sekä kuulet toimivia esimerkkejä niiden
kuntouttamisesta.
25.-26.8.2021
Espoo
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Kouluttajana toimii äitiysfysioterapian pioneeri Ira Rissanen. Hän
on ollut kouluttajana Suomen ensimmäisissä alan
koulutuksissa, ohjannut satoja kuntoutuksen tueksi suunnattuja
ryhmiä ja workshopeja sekä kuntouttanut tuhansia naisia.

Lapsen tunnesäätelyn ja
vuorovaikutuksen
tukeminen autismikirjossa
Koulutuksen tavoitteena on, että opit ymmärtämään
tunnesäätelyn aivoperustaa sekä aikuisten toiminnan
mahdollisuuksia vaikuttaa tähän. Tutustut myös mentalisaation
kehityksen ongelmien vaikutuksiin, resilienssiverkoston
muodostumiseen sekä ääritilanteiden kohtaamiseen, kun
säätely pettää.

25.-26.8.2021
Etäkoulutus
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Koulutuksen ensimmäisenä päivänä käymme läpi tunnesäätelyn
kehittymistä ja sen erityispiirteitä autismikirjon lapsilla. Toisena
päivänä syvennymme vuorovaikutukseen ja autismikirjon lasten
vuorovaikutuksen erityispiirteisiin.
Koulutusta vetävät neuropsykologian erikoispsykologi Satu
Häkkinen & psykologi, neuropsykologian erikoispsykologi ja
psykologian tohtori Heli Isomäki.

Tallenne

Malli tekee näkyväksi kommunikaation eri osa-alueet ja tärkeät
taustalla vaikuttavat tekijät, joita eivät perinteiset testaus- ja
arviointimenetelmät havaitse.
Kouluttajina toimivat puheterapeutit Hannele Tanskanen ja
Sanna Tarpila. Heillä on pitkäaikainen kokemus autismikirjon
ja kehitysvammaisten henkilöiden kuntoutuksesta. He ovat
kehittäneet Kommunikaation kolmio ja kulmakivet -mallin omien
havaintojensa ja kokemustensa perusteella.

3.5.-6.6.2021
Verkkokurssi
18.10.-21.11.2021
Verkkokurssi
Ilmoittaudu

Alaraajaklinikka 1 & 2
Ensimmäisessä Alaraajaklinikka - liikkeen variabiliteetti
-koulutuksessa syvennyt monipuolisesti liikeharjoittelun ja
liiketekniikoiden sovellutuksiin. Keskiössä ovat motorisen
oppimisen fasilitointi, sen eri mekanismien tunnistaminen sekä
niiden hyödyntäminen harjoittelun ja kuntoutusprosessin
nousujohteisuudessa. Kouluttajana toimii vastaava
fysioterapeutti Marko Grönholm. Marko on toiminut koulutusja luennointitehtävissä ympäri Suomea jo 10 vuoden ajan.
Toisessa Alaraajaklinikka: liikekontrollihäiriöiden
tutkiminen, diagnostointi ja harjoittaminen -koulutusta vetää
kokenut fysioterapeutti Kari Niemi. Tässä koulutuksessa
syvennyt kattavasti alaraajojen liikekontrollihäiriöihin sekä
teorian että käytännön harjoitteiden avulla. Kuulet kävelyn
aikana tapahtuvista lihastoiminnoista ja nivelten liikkeestä
sekä kävelyssä mahdollisesti ilmenevistä liikekontrollin
häiriöistä.
Koulutukset eivät ole sidoksissa toisiinsa - voit halutessasi
osallistua molempiin tai vain toiseen koulutuksista.

Alaraajaklinikka 2:
9.-10.9.2021
Espoo

Selective Mutism Evidence-Based Practices
Selektiivinen mutismi on ahdistuneisuushäiriöihin luokiteltava
puhumisen vaikeus. Koulutuksessa tutustut selektiivisen
mutismin perusteisiin ja tunnistamiseen. Opit keinoja, joilla voit
kuntouttaa onnistuneesti, ilman että lapsi ahdistuu yhä
enemmän ja puhuu vielä vähemmän. Koulutuksen jälkeen osaat
erottaa selektiivisen mutismin muista
puhumattomuuden häiriöistä ja tunnistat, onko lapsella
puhumattomuutta ylläpitäviä tekijöitä ympäristössään.

22.-23.9.2021
Etäkoulutus

Kouluttajana toimii selektiivisen mutismin pioneeri Maggie
Johnson. Koulutus pidetään englanniksi.

Tallenne

Katso ohjelma & ilmoittaudu

Liikkeen ja liikekontrollin
häiriöt
Kulutuksessa käydään läpi TULE-vaivojen yleistymistä, erilaisten
TULES-testien luotettavuutta ja tarkkuutta sekä hoitojen
vaikuttavuutta.

17.-18.2.2021
Espoo
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Lisäksi syvennytään liikkeen ja liikekontrollin harjoituksien
ja testien teoriaan, tutkimuksiin ja taustoihin.
Koulutuksessa opit käytännönläheisellä otteella eri testejä ja
harjoituksia mm. alaselälle, niskalle ja alaraajoille.
Saat työkaluja arkeen ja opit mm. miten TULE-vaivainen asiakas
tutkitaan ja minkälaisia harjoituksia hänelle voidaan suunnitella.
Kouluttajana toimii monesti palkittu ja yli 33 vuoden kokemuksen
fysioterapiasta omaava fysioterapian professori Hannu Luomajoki.

Luonteva vuorovaikutus
– saavuta kuntoutuksen
tavoitteet
Onpa kuntoutuja lapsi, nuori tai aikuinen, vuorovaikutuksen tukeminen ja kokonaiskehityksen ymmärtäminen auttavat ammattilaista yhteisen työskentelytason löytämiseen ja oman työotteen
kehittämiseen. Mitä tehdä, kun tutut kasvatuksen, opetuksen tai
vuorovaikutuksen konstit eivät tunnu toimivan eikä kuntoutus
etene tavoitteiden mukaisesti?
Tämä uusi verkkokoulutus tarjoaa tietoa vuorovaikutuksen
kehityksestä ja sen pulmista. Koulutuksessa käydään läpi
vuorovaikutustaitojen ja muun kehityksen tukemista.
Kouluttajina toimivat kohta 20 vuotta kliinisen lastenneuropsykologian parissa työskennellyt neuropsykologian erikoispsykologi,
psykologian tohtori Petriina Munck ja kasvatuksen ja kehityksen
erikoispsykologi Anna-Elina Leskelä-Ranta, jolla on yli kahdenkymmen vuoden työkokemus vuorovaikutukseen ja kehitykseen
liittyvien kysymysten parissa.

1.-29.3.2021
Verkkokurssi
30.8.-27.9.2021
Verkkokurssi
Ilmoittaudu

Parkinsonin tauti ja
parkinsonismit
Koulutus on syventävä jatkokoulutus suositulle Etenevät
neurologiset sairaudet -yleiskoulutukselle, joka perehtyy näiden
sairauksien kuntouttamiseen moniammatillisesta näkökulmasta.
Ensimmäisenä koulutuspäivänä neurologian erikoislääkäri ja
alan pioneeri Kaisa Hartikainen perehdyttää sinut Parkinsonin
taudin motorisiin ja ei-motorisiin oireisiin,
erotusdiagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen.
Toisena päivänä neurologiseen fysioterapiaan erikoistunut
ja erittäin kokenut fysioterapeutti Jaana Paltamaa käy läpi
potilaan toimintakyvyn arviointia ja fysioterapian tavoitteita sekä
puheterapeutti Mikko Paju käsittelee Parkinsonin tautiin ja
Parkinson plus -sairauksiin liittyviä artikuloinnin, äänen ja
kommunikoinnin häiriöitä.

Tallenne

9.-10.3.2021
Etäkoulutus
Katso ohjelma & ilmoittaudu

16.-17.3.2021
Etäkoulutus
12.-13.10.2021
Etäkoulutus
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Aivovammapotilaan
moniammatillinen
kuntoutus

Psykofyysinen fysioterapia - Kokevan kehon kautta
kohti turvallisuutta

Koulutuksessa perehdytään aivovamman jälkitilan oirekuvaan ja
seuraamuksiin, aivovammasta kuntoutumiseen ja kuntoutukseen
neurologian, neuropsykologian, fysio-, toiminta- ja puheterapian
näkökulmista. Koulutuksen keskiössä on aivovammakuntoutuksen
moniammatillinen yhteistyö.

Koulutuksessa tutustut fysioterapian psykofyysiseen näkökulmaan
omakohtaisen ja kokemuksellisen oppimisen kautta. Koulutuksessa
tehdään käytännön kehoharjoituksia ja oman kehon tuntemusten
reflektointia, joiden kautta lähestytään teoriatietoa ja sitä linkitetään
käytännön fysioterapiatyöhön. Opit omien kehotuntemuksien ja niiden
reflektoinnin avulla kohtaamaan fysioterapia-asiakkaan
kokonaisvaltaisesti.

Kouluttajina toimii neurologian erikoislääkäri & dosentti Kaisa
Hartikainen, aivovammojen neuropsykologisesta oirekuvasta ja
kuntoutuksesta 30 vuoden kliininen- ja tutkimuskokemuksen
omaava neuropsykologian erikoispsykologi Jaana Sarajuuri,
neurologisiin häiriöihin erikoistunut puheterapeutti Marjaana
Raukola-Lindblom, neurologiaan erikoistunut fysioterapeutti, TtM,
Matti Vartiainen ja aivovauriokuntoutujiin erikoistunut
toimintaterapeutti Leena Alajoki-Nyholm.

Tutustut näkymättömään ja näkyvään liikkeeseen, sekä liikkeen
laatuun ja liiketietoisuuden oppimisen kehään. Kasvatat tietämystäsi
tietoisista kehikokemuksista ja niiden tutkimisesta.
Koulutusta vetää psykofyysisen fysioterapian erityisosaaja Hannele
Laitinen. Hannelella on yli 20 vuoden kokemus fysioterapeuttina
toimisesta.

16.-17.3.2021
Espoo
21.-22.9.2021
Tampere
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Tallenne

16.-17.3.2021
Etäkoulutus
28.-29.9.2021
Etäkoulutus
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Kuntouttajan
työssäjaksamisen
työkalupakki

PRT – Miten hyödyntää
autismikirjon
kuntoutuksessa?

Koulutuksessa opit tunnistamaan kasaantuvasta kuormituksesta
kertovat fyysiset, psyykkiset ja toiminnan tason merkit.
Koulutuksen jälkeen hahmotat uupumukselle altistavat tekijät
työssä ja työn ulkopuolisessa arjessa – tämän avulla huolehdit
jaksamisestasi entistä paremmin.

Jokainen toteutus on ollut loppuunmyyty! Koulutuksessa syvennytään PRT-menetelmän perusteisiin osana autismikirjon lasten
taitojen arviointija kuntoutusprosessia.

Kuulet myös vaativan asiakastyön kuormituselementeistä ja saat
käyttöösi työvälineitä, jotka edistävät työmotivaation säilymistä.
Kuulet myös erityisesti asiakastyössä kuormittavista
elementeistä ja tutustut helpottaviin ratkaisuihin.
Koulutusta vetävät uupumukseen perehtynyt työ- ja
organisaatiopsykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja ja
kouluttaja Liisa Uusitalo-Arola, pitkän linjan psykoterapeutti &
kouluttaja Minna Martin, psykologian emeritusprofessori Mikael
Leiman ja viestintävalmentaja, psykologi & psykoterapeutti Essi
Juvakka.

Tallenne

Koulutus antaa sinulle erinomaiset valmiudet käyttää näyttöön
perustuvaa ja sovellettuun käyttäytymisanalyysiin (ABA:an)
pohjautuvaa PRT -menetelmää ja sen perustekniikoita.
Saat käyttöösi useita tekniikoita lapsen käyttäytymisen säätelyyn kuntoutus- ja oppimistilanteissa sekä näet sovellusesimerkkejä PRT-menetelmän käytöstä kuntoutuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa pienten autismikirjon lasten kanssa.
Kouluttajana toimii psykologi, käyttäytymisterapeutti ja
ABA-terapeutti Pirita Hämäläinen. Hänellä on yli 15 vuoden
kokemus autismikirjon arviointi- ja kuntoutustyöstä.

23.-24.3.2021
Etäkoulutus
Tulossa myös syksyllä
- päivämäärät vahvistuvat pian.
Katso ohjelma & ilmoittaudu

23.3.2021 & 13.4.2021
Etäkoulutus
28.9.2021 & 2.11.2021
Etäkoulutus

RALLA-menetelmäkoulutus
- keskity lapsen leikkiin

Lasten etenevät
neurologiset sairaudet

RALLA-menetelmäkoulutuksessa perehdytään lasten leikin
havainnointiin. Koulutus lisää ymmärrystä kuvitteellisen leikin
kehityksestä ja sen merkityksestä muiden taitojen oppimiseen ja
vahvistaa havainnointitaitojasi.

Kurssilla perehdytään laajalti lasten eteneviin neurologisiin sairauksiin,
kuten kasvu-, kehitys- ja liikehäiriöihin. Koulutus
sulattaa yhteen toimivasti neurologian, toimintaterapian ja
psykologian näkökulmat.

Koulutuksen keskiössä on lasten leikkitaitojen arviointi ja
tukeminen kuntouttavan työn välineenä. Tutustut RALLAleikinteoriaan, joka pohjaa toiminnan tieteeseen. Koulutuksen
aikana opit käyttämään RALLA-sovellusta ja hyödyntämään sitä
leikkitaitojen dokumentoinnissa.

Kuulet neurologian osuudessa, millaisia eteneviä sairauksia lapsilla
voi olla ja kuinka yleisiä ne ovat. Opit tautiryhmistä ja niihin liittyvistä
ongelmista. Ymmärrät parhaimmat keinot fysioterapian osalta sekä
nopeasti, että hitaammin etenevissä sairauksissa. Toimintaterapian
osuudessa kuulet sensoriikasta ja merkityksellisestä toiminnasta
ja leikkimenetelmistä. Psykologian osuudessa käsitellään lapsen
sairauden tai vamman vaikutuksia perhe-elämään ja sitä, mitä sairaus
tarkoittaa eri ikäisten lasten näkökulmasta ja miten heidän psyykkistä
selviytymistään tuetaan.

Kouluttajana toimii RALLA-menetelmän kehittäjä, filosofian
tohtori, terveystieteiden lisensiaatti, toimintaterapeutti ja
pedagogi Tiina Lautamo.

Kouluttajina toimivat lastentauteihin ja kuntoutukseen perehtyneet
erikoislääkäri Harri Arikka, toimintaterapeutti Oili Alasalmi, psykologi
Riina Airo-Niemi sekä fysioterapeutti Regina Ekblom.

Katso ohjelma & ilmoittaudu

Kognitiivinen viitekehys
toimintaterapiassa
Koulutuksessa perehdytään kognitiivisen työskentelyn yleisiin
perusperiaatteisiin. Koulutuksen tavoitteena on lisätä lasten ja
nuorten parissa toimivien toimintaterapeuttien tietämystä
kognitiivisesta lähestymistavasta. Tavoitteena on, että terapeutti
pystyy hyödyntämään suunnitelmallisesti työssään kognitiivista
lähestymistapaa kohdatessaan lapsia ja nuoria, joilla on
haasteita esim. toiminnan ohjauksessa, sosiaalisissa tai
motorisissa taidoissa.
24.-25.3.2021
Etäkoulutus
29.-30.9.2021
Etäkoulutus
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Koulutuksessa keskitytään erityisesti itsearvioinnin merkitykseen, toiminnan aikaisen tietoisuuden lisäämisen keinoihin, sekä
strategioiden ohjaamiseen. Terapeutti oppii samalla
analysoimaan ja kehittämään omia ohjaustaitojaan.
Koulutusta vetävät kognitiiviseen lähestymistapaan perehtynyt
toimintaterapeutti Annukka Kivini & sensorisen integraation
ongelmiin perehtynyt toimintaterapeutti Hanna Huhtala.

Tallenne

12.4.-7.5.2021
Verkkokurssi
16.8.-12.9.2021
Verkkokurssi
8.11.-5.12.2021
Verkkokurssi
Ilmoittaudu

Mentalisaation hyödyt ja
soveltaminen
ihmissuhdetyössä
Koulutuksessa tutustutaan mentalisaatioteoriaan ja sen
soveltamiseen ihmissuhdetyössä. Saat vinkkejä ja käytännön
työkaluja oman ajattelun ja työn kehittämiseen. Koulutuksessa opit,
miten mentalisaatioteoriaa sovelletaan omaan ajatteluun ja
jokapäiväiseen työskentelyyn.
Koulutuksessa syvennyt integroimaaan mentalisoivaa
työotetta osaksi omaa työtä: opit uusia ja mielekkäitä konsteja
työhön ja vuorovaikutukseen lasten ja perheiden parissa.
Koulutusta vetää psykologi (PsM), Theraplay-vuorovaikutusterapeutti
ja -työnohjaaja Leea Mattila.

Tallenne

13.-14.4.2021
Etäkoulutus
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Valmentava ote lasten
kuntoutuksessa
Koulutuksessa syvennyt ohjaavaan vuorovaikutustapaan ja
toimintatapoihin, tutustut onnistuneen ohjauksen elementteihin
ja hyvän valmentajan ominaisuuksiin – lisäksi kuulet eri tavoista
toteuttaa valmentavaa ohjausta (kuten videopohjainen
vuorovaikutuksen ohjaus) ja saat käytännön esimerkkejä uuden
vuorovaikutustavan jalkauttamisesta arkeesi.

13.-14.4.2021
Etäkoulutus
2.-3.11.2021
Etäkoulutus
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Koulutuksen ensimmäisen päivän vetää yli 25 vuotta lasten
kanssa työskennellyt AVT spesialisti ja valmentavasta
otteesta kansainvälisesti kouluttava Elizabeth Tyszkiewicz.
Ensimmäinen koulutuspäivä pidetään englanniksi.

Hartiarengasklinikka
Olkapää tuottaa usein asiakkaille ongelmia ja monet fysioterapeutit pitävät tätä aluetta hankalana.
Tässä koulutuksessa käydään läpi olkapään alueen ongelmia,
anatomiaa, vammojen kuntouttamista ja suorituskyvyn
kohentamista. Koulutus on kaksipäiväinen käytännönläheinen
workshop.
Kouluttajana toimii alan pioneeri, fysioterapeutti ja tietokirjailija
Jarmo Ahonen ArtFysiosta
20.-21.4.2021
Espoo

Toisena päivänä kouluttavat kokeneet puheterapeutit ja muun
muassa videopohjaisen vuorovaikutuksen ohjauksen,
Voimauttavan vuorovaikutuksen ja HYP-toimintamallin
asiantuntijat Kaisa Martikainen ja Katja Burakoff.

19.-20.10.2021
Oulu
Nettisivut avataan pian!

Tallenne

AAC käytännössä
– tehokkaat menetelmät
Koulutuksessa käsitellään puhetta tukevien ja korvaavien keinojen portaita sekä käydään läpi, miten esteetön viestintä viedään
onnistuneesti lapsen arkeen. Saat myös vinkkejä lausetasoisen
kuvakommunikoinnin apuvälineisiin sekä viimeisintä tietoa kommunikoinnin monista teknisistä ratkaisuista eri
käyttöjärjestelmissä.

20.-21.4.2021
Etäkoulutus
5.-6.10.2021
Etäkoulutus
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Koulutuspäivien aikana opit analysoimaan asiakkaan kommunikointitasoa ja pohtimaan millainen puhetta tukeva sekä korvaava keino voisi tukea hänen toimintaansa.
Ensimmäisenä päivänä kouluttajina toimii yli 20 vuotta puheterapeuttina työskennellyt Ulla Sergejeff sekä kokenut esteettömän
viestinnän asiantuntija ja puheterapeutti Hannele Merikoski.
Toisena päivänä kouluttajina toimii Iina Heikurainen, joka on ollut
kehittämässä monenlaisia innovaatioita AAC-alalla ja avustavan
tietotekniikan asiantuntija Marina Green-Järvinen.

Tallenne

Aivoverenkiertohäiriö –
kuntouta tuloksekkaasti
toimintaterapian keinoin
Koulutuksessa perehdyt aivoverenkiertohäiriön
aiheuttamiin haasteisiin, jotka vaikuttavat yksilön toimintaan.
Kuulet näyttöön perustuvista menetelmistä yläraajojen
toimintakyvyn edistämisessä, kuten käden tehostetun käytön
kuntoutuksesta ja peiliterapiasta. Tutustut toimintaterapiassa
hyödynnettäviin menetelmiin yhteisten harjoitteiden,
ryhmäkeskustelujen ja case-esimerkkien avulla.
Koulutusta vetävät toimintaterapeutti Satu Marttila, Invalidiliiton
tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala & yli 23 vuoden kokemuksen omaava
toimintaterapeutti Pia Kaarla.

27.-28.4.2021
Espoo
16.-17.11.2021
Espoo
Katso ohjelma & ilmoittaudu

4.-5.5.2021
Espoo

Autismikirjon
moniammatillinen
kuntoutus

Oppimisvaikeudet
- kuntouta
käytännönläheisesti

Koulutuspäivien aikana tutustutaan autismin kirjon teoriaan,
tunnistamiseen ja diagnosointiin sekä neurokognitiivisiin
puutteisiin. Alan huippuammattilaiset johdattavat sinut aiheeseen oman erikoisosaamisalueensa näkökulmasta.

Koulutuksessa käsitellään lasten toiminnanohjauksen ja
itsesäätelytaitojen kehityksen tukemista sekä lukemisen ja
kirjoittamisen sekä matematiikan haasteiden tunnistamista ja
kuntouttamista.

Tehokkaaseen kahden päivän koulutukseen sisältyy luennointia, teoriaa, käytäntöä, keskustelua ja harjoituksia. Koulutuksen
jälkeen opit ymmärtämään autismikirjoa, sen oireita ja kuntoutusta ja saat eväitä omaan työhösi autismikirjon potilaiden kohtaamiseen. Opit ymmärtämään paremmin autismikirjon henkilön
omalaatuista tapaa hahmottaa asioita.

Käymme läpi itsesäätely- ja toiminnanohjaustaitojen normaalia
kehitystä ja kehitykseen liittyviä haasteita, sekä perehdymme
keinoihin tunnistaa vaikeuksia niissä. Lisäksi harjoittelemme eri
kehitystasoille sopivia keinoja tukea lapsia, joilla on haasteita
itsesäätely- ja toiminnanohjaustaidoissa.

Katso ohjelma & ilmoittaudu

Etenevät neurologiset
sairaudet
Tässä jättisuosion saavuttaneessa koulutuksessa keskitytään
etenevien neurologisten sairauksien oireisiin, diagnosointiin,
yleisimpiin ongelmiin, seurantaan, ja kuntoutukseen. Koulutus
sisältää perehtymistä aiheeseen useiden ammattilaisten näkökulmasta
ja tarjoaa kattavan kuvan neurologisten sairauksien hoitoon.
Työskentelyä tarkastellaan Parkinsonin taudin näkökulmista.

4.-5.5.2021
Etäkoulutus
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Koulutuksessa käydään läpi neurologi ja käyttäytymisneurologian
tutkimusryhmän vetäjän Kaisa Hartikaisen, puheterapeutti Mikko Pajun
ja fysioterapeutti Mia Kilkin johdolla kommunikointija
nielemisvaikeuksien arviointia, kompensaatioita ja kuntoutusta.

Tallenne

Ensimmäisen päivän kouluttajana toimii neuropsykologian erikoispsykologi Tuomo Aro. Hänellä on 15 vuoden työkokemus
lasten- ja nuorten oppimisvaikeuksien parissa toimimisesta.
Toisen päivän vetää pitkään oppimisvaikeuksien parissa
työskennellyt ja lähes 20 vuotta myös kouluttajana toiminut
dosentti ja neuropsykologian erikoispsykologi Tuire Koponen.

4.-5.5.2021
Etäkoulutus
9.-10.11.2021
Etäkoulutus
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Kipumekanismit
Perinteisesti kipua arvioidaan ja hoidetaan lääketieteellisen
diagnoosin mukaisesti – diagnoosi ei kuitenkaan kerro
ongelman takana olevista mekanismeista ja uusi evidenssi sekä
hoitosuositukset kannustavat kivun lääkkeettömään hoitoon.
Koulutuksessa perehdytään kipufysiologian perusteisiin sekä
kipumekanismeihin ja niiden kliinisiin malleihin ja tunnistamiseen.
Lisäksi päivien aikana käsitellään mm. keskushermoston
ylläpitämää kipua ja kroonistumista, psykososiaalisten tekijöiden
tunnistamista ja vaikuttamista sekä hoitolinjauksia.
Kouluttajana toimii monesti palkittu ja yli 33 vuoden
kokemuksen fysioterapiasta omaava fysioterapian professori
Hannu Luomajoki.

Tallenne

11.-12.5.2021
Espoo
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Leikki lapsen kehityksen
tukena
Koulutus käsittelee monipuolisesti leikin teoriaa ja käytäntöjä.
Koulutuspäivien aikana Theraplay-vuorovaikutusterapeutti ja
psykologi Leea Mattila sekä pedagogi Tiina Lautamo käyvät läpi
leikin merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle,
mentalisaation kehitykselle sekä lapsen vuorovaikutussuhteiden
kehitykselle. Koulutuksessa pohditaan myös leikkiä kiintymyssuhdeterapeuttisena ja vuorovaikutusterapeuttisena välineenä.
Lisäksi tutustutaan RALLA-leikinhavainnointityökaluun ja
harjoitellaan työpajassa sen käyttöä.
11.-12.5.2021
Etäkoulutus
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Koulutuksen aikana omaksut aiheesta monipuolista teoriatietoa
ja opit soveltamaan sitä käytännössä. Saat myös paljon konkreettisia työkaluja omaan työhösi ja työtapoihisi. Tavoitteena on,
että osallistuja oppii käsitteellistämään leikin monisyistä ilmiötä
sekä havainnoimaan leikkitoimintaa ja nimeämään siinä näkyviä
lapsen vahvuuksia sekä pulmia.

Neuropsykiatrisen lapsen
kuntoutus ja perheen
voimavaraistaminen
Koulutuksessa syvennyt diagnooseihin ja kurkistat
diagnoosinimikkeiden taakse – millaista on nepsy-lapsen
havainnointi ja ajattelu? Miten tuetaan oikein lapsen
positiivista minäkuvaa ja kehitystä? Saat tietoa autismin kognitiivisista selitysmalleista, jonka avulla opit ymmärtämään
autismikirjon ihmisiä entistä paremmin ja löydät keinot, joiden
avulla ohjaat heitä oikein neurotyypillisessä maailmassa.
Koulutuksessa harjoitellaan käytännönläjeisiä menetelmiä, jotta
oppeja on koulutuksen jälkeen helppo soveltaa omassa työssä.
Koulutusta vetävät kognitiiviseen lähestymistapaan perehtynyt
toimintaterapeutti Annukka Kivini ja psykoterapeutti,
perheterapeutti, työnohjaaja Jaana Kinnunen & TYKS:n neuropsykologi Jutta Torsti.

18.-19.5.2021
Etäkoulutus
9.-10.11.2021
Etäkoulutus
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Tallenne

Traumapsykoterapian
vaikuttavia hoitomalleja
Koulutuksessa saat kansainvälisen the International Society for
Traumatic Stress Studiesin suositusten mukaisen käsityksen
traumapsykoterapiasta ja sen menetelmistä, traumainformoidusta arvioinnista ja hoitosuunnitelmasta.
Koulutuspäivä tarjoaa tietoa traumatisoitumisesta sekä
tutustuttaaerilaisiinnäyttöönperustuviintraumanhoitomalleihin
ja menetelmiin, jotka johtavat tulokselliseen
vaikuttavaan hoitoon.
11.5.2021
Etäkoulutus
18.11.2021
Etäkoulutus
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Kouluttajana toimii psykologi ja traumapsykoterapeutti Soili
Poijula. Soili on laatinut psykoterapeuttien ja psykoterapeuttista
työstä tekevien mielenterveysalan ammattihenkilöiden käyttöön
traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian manuaalit I-III.

Psykofyysinen viitekehys
kipuasiakkaan
kohtaamiseen
Koulutuksessa saat työkaluja siihen, miten kohdata kipuasiakas
psykofyysisestä ja kokonaisvaltaisesta viitekehyksestä. Jaossa
on konkreettisia työkaluja siihen, miten voit ohjata asiakasta
kohtaamaan oman kehonsa ja kipunsa turvallisella tavalla, ja
siten lisäämään kehotietoisuuttaan.
Koulutuksessa pääset harjoittelemaan mm. turvallisuutta
lisäävää ja validoivaa kohtaamisen taitoa, oman kehoturvan
tunnistamista, keinoja säädellä kipua ja stressiä sekä omien
rajojen tunnistamista ja työssä jaksamisen itsearviointia.
Koulutusta vetää fysioterapeutti Karita Palomäki - hän on
kouluttanut satoja ammattilaisia kokonaisvaltaiseen ja
psykofyysiseen lähestymistapaan kivunhoidossa.

25.-26.5.2021
Oulu
30.11.-1.12.2021
Espoo
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Aistitiedon käsittelyn
haasteet lasten ja
lapsiperheiden arjessa
Yli 5 % väestöstä kärsii aistisäätelyhäiriöistä. Aistitiedon
käsittelyn haasteet lasten ja lapsiperheiden arjessa
-koulutuksessa pohditaan mitä on aistitiedon käsittelyn häiriö
sekä miten se näkyy lasten toiminnassa. Koulutuspäivien aikana
syvennytään siihen, miten voimme tukea lasta ja hänen
perhettään, kun visuaaliset, auditiiviset ja taktiiliset
aistiärsykkeet hyökkäävät päälle ja heikentävät lapsen
toimintakykyä.
9.-10.6.2021
Etäkoulutus
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Professio lukuina

Kouluttajina toimivat toimintaterapeutti NDT/Bobath-terapeutti
ja -kouluttaja, NDT/Bobath- vauvaterapeutti Oili Alasalmi ja
lasten ja nuorten erikoistoimintaterapeutti SI, toimintaterapeutti
& työnohjaaja Mirja Linjama.

Tallenne

Tunnesäätelyn ja
aggressionhallinnan
aakkoset
Jättisuosittu koulutus perustuu Kuinka kiukku kesytetään -tietokirjaan, joka puolestaan pohjautuu kognitiiviseen
käyttäytymisterapiaan sekä dialektiseen käyttäytymisterapiaan.

9.-10.6.2021
Etäkoulutus
8.-9.12.2021
Etäkoulutus
Katso ohjelma & ilmoittaudu

Koulutuksen tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään lasten
ja nuorten tunne-elämän oireita aiempaa paremmin ja tuomme
esille uudenlaista näkökulmaa oireiden ymmärtämiseksi niin
kouluissa kuin kodeissakin. Lisäksi saat konkreettisia
lähestymistapoja siihen, miten sinun kannattaa toimia silloin, kun
lapsella on tunnesäätelyn ongelmia tai viitteitä niistä.
Kouluttajana toimii lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri ja
tietokirjailija Riikka Riikonen.

Tallenne

Jo 14
vuotta
kokemusta

400+
koulutusta
vuodessa

6 000+
osallistujaa
vuodessa

