
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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Toimintakyvyn ylläpitämistä 

tukeva voimavaralähtöinen 

kinestetiikan toimintamalli 

hoitotyössä

-Syventävä kurssi

AIKA 16.-18.9.2019 klo 8.30-15.30

Ilmoittautuminen 16.9. klo 8.00

16.9 kahvitauko klo 10.00 ja 17.-18.9. klo 14.00

PAIKKA SeAMK, Kampustalo, Kalevankatu 35, hoitoluokka D2064

KOHDERYMÄ Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö

SISÄLTÖ Sisältö ja tarkempi ohjelma löytyvät seuraavalta sivulta

KOULUTTAJA Kirsi Hagström, kinestetiikka kouluttaja, fysioterapeutti

LISÄTIETOJA suunnittelija Terhi Hirsimäki, s-posti terhi.hirsimaki@seamk.fi  ja  

p. 040 830 0484

HINTA 456 € + 109,44 € (alv 24 %) yhteensä 565,44 € sisältää kahvin.

ILMOITTAUTUMINEN  koulutukseen viimeistään 2.9.2019 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:taydennyskoulutus@seamk.fi


OHJELMA

16.9.2019 klo 8.30-15.30

Sisältö:

- Tilanneanalyysi: Kinestetiikan tiedot ja taidot peruskurssin jälkeen 

- Omat odotukset jatkokurssilta - Kinestetiikan käsitteiden kertaus ja syventäminen 

- Avustustilanteiden analyysi Kinestetiikan käsitteiden avulla

- Harjoituksia käytännössä ja tilanteiden analysointi Kinestetiikan käsitteiden avulla

17.9.2019 klo 8.30 -15.30

Sisältö:

- Kinestetiikan käsitteiden kertaus ja syventäminen 

- Liikkumissuunnitelman tekeminen 

- Harjoituksia käytännössä aamupäivällä / tilanteiden analysointi Kinestetiikan käsitteiden avulla 

- Kinestetiikan tietojen ja taitojen välittäminen työyhteisössä

18.9.2019 klo 8.30-15.30

Sisältö:

- Kinestetiikan käsitteiden kertaus ja syventäminen 

- Liikkumissuunnitelman työstäminen toimivaksi 

- Harjoituksia käytännössä aamupäivällä / tilanteiden analysointi Kinestetiikan käsitteiden avulla 

- Kinestetiikan tietojen ja taitojen välittäminen työyhteisössä 

- Suunnitelma omien Kinestetiikan taitojen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi

Syventävän kurssin sisältö

Lisätietoja osoitteesta:

seamk.fi/taydennyskoulutus


