
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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Psykofyysiset näkökulmat

fysioterapeutin työssä 
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20.8.2019 klo 8.00-16.30

Ilmoittautuminen klo 7.45-8.00

Seinäjoki, SeAMK, Kampusranta 9A, Frami A (4 krs) 

Moodle-perehdytys klo 8.00-9.30 luokassa 420.4

Teoriaopiskelu klo 9.30-16.30 luokassa 420.2

30.9-6.11.2019 klo 8.30-16.00

Seinäjoki, SeAMK, Kalevankatu 35, Kampustalo, luokka C1058

seamk.fi/taydennyskoulustus

Kenelle?
Koulutus fysioterapeuteille, jotka haluavat vahvistaa tietämystään ja osaamistaan 

psykofyysisen fysioterapian soveltamisessa omassa työssään. 

Mitä koulutus sisältää?
Koulutus rakentuu neljästä asiantuntijajohtoisesta lähipäivästä ja 

niiden sisältöihin liittyvästä itsenäisestä työskentelystä.

Lähipäiviin sisältyy luentoja ja harjoittelua.

Ohjelma sivuilla 2 ja 3.

Hinta
562 € + 134,88 € (alv 24 %) yhteensä 696,88 € sisältää luentomateriaalin sähköisenä sekä 

kahvin. 

Lisätietoja
Suunnittelija Terhi Hirsimäki,  terhi.hirsimaki@seamk.fi, p. 040 830 0484

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan viimeistään 30.6.2019 osoitteeseen 

taydennyskoulutus@seamk.fi  tai 

p. 040 830 2371 tai 06 415 6087. 
EPSHP:n henkilöstö ilmoittautuu HR-työpöydän kautta.

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.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

mailto:terhi.hirsimaki@seamk.fi


Päivä Aihe Kouluttaja

20.8.2019
klo 8.00-16.30
(ilmoittautuminen 7.45)

Teoriaa psykofyysisestä 

fysioterapiasta – mitä se on

Tavoitteet

• ymmärtää psykofyysisen näkökulman hyöty ja 

merkitys kuntoutuksessa

• saada kokemusta kehotietoisuusharjoitteista sekä 

niiden keinoista vaikuttaa psyykkisiin reaktioihin

Sisältö 

• Psykosomaattinen, psykofyysinen, psykomotorinen, 

psykodynaaminen vai psykiatrinen fysioterapia: 

toimintamalleja ja menetelmiä Suomesta ja 

maailmalta

• Tieteellinen tutkimusnäyttö ja Käypä hoito 

• Toiminnalliset motoriset häiriöt; etiologiaa, 

suosituksia ja tapausesimerkkejä

• Käytännön harjoituksia eri kuntoutuskohderyhmille 

valikoituna

Ennakkotehtävä lähetetään osallistujille sähköpostilla

heinäkuussa ja palautetaan osoitteeseen: 

mikko.patovirta@bodymind.fi 6.8.2019 mennessä.

Mikko Patovirta
TtM, fysioterapeutti 

Bodymind Oy

30.9.2019
klo 8.30-16.00

Kehotietoisuus, hermostollinen 

itsesäätely ja oma työhyvinvointi

Tavoitteet

• tutustua oman kokemuksellisen oppimisen kautta 

erityyppisiin keho- ja hengitystietoisuus- sekä 

hermostoa tasapainottaviin harjoituksiin

• oppia ohjaamaan harjoitteita toiselle sekä oppia 

tunnistamaan ja säätelemään omaa hermostollista 

tilaansa työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi

Sisältö

• Tutustumme omaan keho- ja hengitystietoisuuteen 

erilaisten yksilö- ja vuorovaikutuksellisten 

pariharjoitusten kautta. 

• Tutustumme hermostollisen itsesäätelyn, 

somaattisen empatian ja myötätuntouupumuksen 

käsitteisiin ja teemme erilaisia itsesäätelyharjoitteita, 

joita voi opettaa myös potilaille.

Etukäteistehtävä on Moodlessa ja se palautetaan 9.9.2019 

mennessä.

Lisäksi koulutuksessa annetaan tehtävä, joka palautetaan 

Moodleen 30.10.2019 mennessä.

Karita Palomäki
Psykofyysinen

fysioterapeutti, 

kouluttaja, kirjailija

mailto:mikko.patovirta@bodymind.fi


Päivä Aihe Kouluttaja

25.10.2019
klo 8.30-16.00

Ota mukaan 

joustavat ja 

lämpimät 

vaatteet.

BBAT ja Sovellettu rentoutus 

fysioterapeutin työssä

Tavoitteet 

• oppia, mitä BBAT ja Sovellettu rentoutus ovat ja miten niitä 

käytetään fysioterapeutin työssä 

• oppia teoriaa sekä tehdä käytännön harjoituksia

Sisältö

• Basic Body Awareness terapia: mitä BBAT on, lyhyt 

johdanto teoriaan, BBAT:n käyttö fysioterapiassa

• BBAT käytännön harjoituksia

• Sovellettu rentoutus, alustus aiheeseen ja rentouden 

harjoitus

• Omakohtaisia kokemuksia reflektoidaan ryhmätehtävinä 

koulutuspäivän aikana ja lisäksi oppimistehtävässä 

lähipäivän jälkeen.  

• Mitä jäi käteen? Ohjeistus kokemuksellisen 

oppimispäiväkirjan tekemiseen aiheesta päivän jälkeen.

Kirjallisen tehtävä annetaan koulutuksessa ja se palautetaan 

Moodleen 24.11.2019 mennessä 

Kirsti Niskala
Työfysioterapeutti

BBAT opettaja, NLP 

Trainer

6.11.2019

klo 8.30-16.00
Hengitys ja kipu

Tavoitteet 

• saada perustietoa hengityksen psykofysiologiasta sekä 

hengityksen ja vuorovaikutuskokemuksien yhteydestä 

akuuttiin ja krooniseen kipuun

• saada ideoita, miten hengitykseen vaikuttamalla voi oppia 

sietämään, lievittämään tai tutkimaan kipukokemuksia

Akuutissa kivuliaassa kokemuksessa hengitykseen 

vaikuttaminen voi jopa olla riittävä kivunhallintakeino. 

Kroonisen kivun yhteydessä hengitystyöskentely voi tukea 

muuta kivunhoitoa, muun muassa vaikuttamalla pitkäaikaisen 

stressikokemuksen lievittymiseen. 

Sisältö

• Luento ”Hengitys ja kipu”

• Kokemuksellista työskentelyä sekä oman kipukokemuksen 

työstämiseksi että itsen/toisen auttamiseksi 

kipukokemuksien kanssa selviytymiseen, psykofyysisen 

hengitysterapian ja mielentämisen keinoin.

Ennakkomateriaali lähetetään osallistujille tutustumista varten 

sähköpostilla ja se otetaan mukaan koulutuspäivään.

Minna Martin
Hengityskouluohjaaja 

ja –kouluttaja,

psykologi, 

psykoterapeutti VET


