
TanssivaT aivoT 2012
-  a M M aT T i L a i s s E M i n a a R i

Tanssi-/LiikETERapia aivovauRion saanEidEn kunTouTuksEssa

aivovaurio  aiheuttaa  tyypillisesti  erilaisia  fyysisiä,  kognitiivisia  ja  emotionaalisia  ongelmia  ja 

väsyvyyttä.  seminaarissa  tarkastellaan  kuinka  tanssi/liiketerapia  voi  olla  tukemassa  muita

kuntoutusmuotoja.  selvitellään  myös  musiikin,  rytmin  ja  liikkumisen  yhdistämisen

mahdollisuuksia kuntoutumisen edistäjinä.

seminaarin järjestäjinä toimivat yhteistyössä aivovammaliitto ry, suomen aivosäätiö

ja invalidiliiton käpylän kuntoutuskeskus.

aika ja paikka

7.3.2012 klo 10.00–16.00

nordenskiöldinkatu 18 B Helsinki, synapsiasali

sEMinaaRi TERvEydEnHuoLTo-, kunTouTus- ja kasvaTusaLojEn
aMMaTTiLaisiLLE

seminaari  on  tarkoitettu  kaikille,  jotka  ovat  kiinnostuneita  tanssin,  rytmin  ja  musiikin  käytöstä 

terapiassa  ja  opettamisessa.  koulutus  soveltuu  erityisesti  fysioterapeuteille,  toimintaterapeuteille, 

puheterapeuteille, neuropsykologeille, musiikkiterapeuteille, tanssiterapeuteille, lääkäreille, hoitajille 

ja opettajille sekä alan opiskelijoille.

seminaarin hinta on 200 euroa (150 euroa opiskelijat). iLMoiTTauTuMinEn tapahtuu 7.2.2012 

mennessä sähköpostitse  osoitteeseen  ilmoittautuminen@aivovammaliitto.fi.  Viestiin tulee merkitä  

tilaisuuden nimi, osallistujan nimi, postiosoite sekä jokin sähköinen yhteystieto, maksajan 

yhteystiedot (mikäli eri kuin osallistujan) sekä mahdolliset ruokailua koskevat rajoitteet.

Lisäksi mainitse, mikäli haluat todistuksen seminaariin osallistumisestasi. ilmoittautuneille lähetetään 

lasku osallistumismaksusta.

Lisätietoja  voit  kysyä  aivovammaliitto ry:n toiminnanjohtaja  sirkku  Lindstamilta:

p.  050-5366390 tai sirkku.lindstam@aivovammaliitto.fi.

TERvETuLoa!



TanssivaT aivoT 2012
-  a M M aT T i L a i s s E M i n a a R i

TanssivaT aivoT 2012 -ammattilaisseminaarissa käsitellään tanssi-/liiketerapian 
tieteellistä taustaa sekä kokemuksia maailmalta ja suomesta.

seminaari järjestetään 7.3.2012 klo 10 - 16 invalidiliiton käpylän kuntoutuskeskuksessa
(nordenskiöldinkatu 18 B, Helsinki, synapsiasali)

oHjELMa

10.00  TERvETuLoa

10.05  nEuRofysioLoginEn näkökuLMa Tanssi-/LiikETERapiaan
jouko Heiskanen, LL, fysioterapeutti

10.30   TanssiTERapia ToiMii!
petri Turtiainen, aivovammautuneen isä

10.45  Tanssi TERapiassa nEuRoLogisiLLE kunTouTujiLLE
Maj-Britt forsbom, fysioterapeutti, Bobath-kouluttaja, affolter-terapeutti

11.30  LounasTauko

12.30  kokEMuksia Tanssi-/LiikETERapian käyTösTä aivovaMMauTunEiLLE
EngLannissa

katriina Hyvönen, tanssiterapeutti, fM, phd jatkokoulutettava

13.15  MusiikkiTERapiaa nEuRoLogisiLLE kunTouTujiLLE
sari Laitinen, musiikkiterapeutti fL, fysioterapeutti

13.45  RyTMin ja RyTMiikan MERkiTys aivovaMMakunTouTuksEssa
Matti vartiainen, fysioterapeutti, TtM

14.15  kaHviTauko

14.45  Musiikki ja kEHon LiikunTa oppiMisEn EdisTäjinä
Marja-Leena juntunen, fysioterapeutti, kL, musiikin kand.

15.15  kaTsaus käyTänTöön
Maj-Britt forsbom, fysioterapeutti, Bobath-kouluttaja, affolter-terapeutti

15.30  nEuRoBioLogis-fiLosofinEn koMMEnTTipuHEEnvuoRo ja LoppukEskusTELu                   
aarne ylinen, dosentti, LkT, ylilääkäri

16.00  kiiTos ja näkEMiin!

seminaarin järjestäjinä toimivat yhteistyössä
aivovammaliitto ry, suomen aivosäätiö ja invalidiliiton käpylän kuntoutuskeskus.


