
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Nam sollicitudin libero in

nisi euismod, et tristique erat efficitur.

Donec gravida eu leo nec venenatis.

Aenean accumsan ut nibh vitae cursus.

Donec eget erat et enim lobortis pretium.

Vestibulum dapibus consequat

pellentesque. Donec elementum tempor

augue, quis malesuada nunc

condimentum vitae. Maecenas hendrerit

lacinia malesuada.

Aliquam a pharetra nisl. In pharetra id

lorem ut mollis. Vivamus pellentesque

laoreet arcu ut consequat. Vivamus

malesuada augue non ultrices sollicitudin.

Fusce mollis sem at eros tempus dictum.

Sed dignissim eu ex et vulputate. Proin

scelerisque lectus accumsan tristique

tincidunt. In libero augue, feugiat vel purus

sed, posuere consequat neque.

Integer pretium vitae tellus vel lacinia.

Nullam quis faucibus erat, finibus tincidunt

nisl.

Otsikko otsikko

otsikko otsikko

Nunc non dictum arcu. Nunc eu risus

porta, hendrerit massa eget, convallis

metus. Sed ultricies pretium leo, et

vehicula justo placerat eu. Donec egestas

nibh nec turpis dapibus, placerat interdum

massa rhoncus. Suspendisse eu

vestibulum leo. Vestibulum ornare, ex non

euismod pharetra, lacus leo blandit metus,

malesuada tincidunt nisl mi id urna.

Curabitur congue lacinia egestas. Ut varius

ante est, maximus egestas augue

bibendum vitae.

Praesent a sapien ornare lorem rhoncus

rutrum. Ut facilisis felis vitae velit volutpat,

et condimentum lorem dictum. Curabitur

nec lobortis sapien.
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KINETIC CONTROL (alaraaja) 16 t

AIKA 17. – 18.1.2019 klo 9.00-17.00 ja 9.00-16.30
Ilmoittautuminen 17.1.2019 klo 8.45

PAIKKA SeAMK, sosiaali- ja terveysala, Kalevankatu 35, 
luokka D1065

KOHDERYMÄ Fysioterapeutit, osteopaatit ja kaikki aiheesta kiinnostuneet

SISÄLTÖ Seuraavalla sivulla

KOULUTTAJA Kari Niemi, fysioterapeutti, OMT, KCAT

HINTA 399 € + 95,76 € (alv 24 %) yhteensä 494,76 € sisältäen 
luentomateriaalin. Lounas on omakustanteinen.

LISÄTIETOJA Koulutussuunnittelija Terhi Hirsimäki, s-posti 
terhi.hirsimaki@seamk.fi tai  puh. 040 8300484

ILMOITTAUTUMINEN  koulutukseen viimeistään 13.12.2018
taydennyskoulutus@seamk.fi tai p. 040 830 2371 tai 06 415 6087. 
EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta. 
Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä.

Peruutusehdot
Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli 
varattu koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko koulutushinnan. 
Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Mikäli esteenä on sairaus, josta toimitetaan terveydenhoitajan tai 
lääkärintodistus viikon sisällä koulutuspäivästä, veloitetaan 20 % koulutuksen hinnasta.

seamk.fi/taydennyskoulutus

Lisätietoja osoitteesta:

mailto:terhi.hirsimaki@seamk.fi
mailto:taydennyskoulutus.soster@seamk.fi


20 YEARS OF OPTIMISIN G MOVEMENT HEALTH

THE MOVEMENT SOLUTION

Level 3: advanced movement options

Managing Movements:

Impairments of the Lower LegA

DVANTAGE

Kinetic Control: Education in Movement

Yhden ja kahden jalan tukivaiheen toiminnalliset näkökohdat

• Kiihtyvyys ja hidastuvuus

• Painopisteen siirtyminen

• Fasciat energian varastointipaikkana

• Sagittaalitason liikkeeseen vaikuttavat tekijät

• Aksiaalitason liikkeeseen vaikuttavat tekijät (rotaatio kompensaatio)

• Midtarsaalinivelen ja mediaalisen pitkittäisen holvin kontrolli

• Kuormituksen jakaantumisen ja absorboitumisen toiminnalliset adaptaatiot

• Plantaarifascian, tibialis anteriorin, tibialis posteriorin ja jalan intrinsic lihasten toiminta

• Kävelyn aikaiset toiminnanhäiriöt

• Sagittaalitason liikerajoitukset (“sagittal blockage”)

Ryhti/asento
• Staattinen alaraajan asento

• Dynaaminen alaraajan asento

Rakenteellinen vs toiminnalliset häiriöt ja testaus

• Toiminnallinen alaraajan asento/linjaus (minikyykkytestaus )

• Rakenteellisten muutosten testaus

• Anteversio & Retroversio vs toiminnallinen lonkan rotaatio

• Genu varum & valgus, tibian varus ja tibian torsio vs toiminnallinen tibian rotaatio

Rakenteellinen vs toiminnallinen pes planus, pes cavus

Rakenteellinen hallux rigidus vs toiminnallinen hallux limitus

Polven liikekontrollihäiriöt
• Tibian rotaatiodysfunktiot

• Testit: Periaatteet – Liikesuunnan kontrolli, koko liikeradan kontrolli ja hallittu liikkuvuus

• Harjoittelu (pinnalliset stabiloivat ja mobilisoivat lihakset)

- vastus medialis oblique, popliteus

- rectus femoris, tensor fascia latae, superior gluteus maksimus, biceps femoris

• Patello-femoraaliset stabiliteetti dysfunktiot

• Mediaalinen – lateraalinen epätasapaino

• Tibian ulkorotaatio

Nilkan & jalan liikekontrollihäiriöt

• Ylemmän nilkkanivelen dorsifleksio

• Subtalaarinivelen ja midtarsaalinivelen pronaatio

• Subtalaarinivelen ja midtarsaalinivelen inversio

• MT I plantaarifleksio

• Testit: Periaatteet – Liikesuunnan kontrolli, koko liikeradan kontrolli ja hallittu liikkuvuus

• Harjoittelu (pinnalliset stabiloivat ja mobilisoivat lihakset)

- tibialis anterior, tibialis posterior, peroneus brevis, soleus, abductor hallucis brevis

- flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, gastrocnemius, peroneus

longus

Yhteenveto ja kertaus


