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   AJANKOHTAISTA	 syksy 2016

Iloista syksyn alkua kaikille asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja 
kavereillemme!

Tulevana syksynä Create amovessa aloitetaan uudelleen koulutus kosketus- ja 
kehonhuoltotaitoihin monen vuoden tauon jälkeen. Koulutus alkaa itsehoitoon 

keskittyvällä kurssilla, joka kestää syys-marraskuun ajan. 

Hyvinvointigalleriassa toteutamme avoimien ovien iltoja sekä perinteiseen tapaan 
järjestämme hyvinvointitapahtumia, työpajoja ja kulttuuri-iltoja. 

www.create.fi

Kehotyöskentely ja hieronta -kurssi

Syyskuu: 	 to 8.9. klo 17.30 - 20.30 + yksilöohjaustunti
Lokakuu: 	 to 6.10. klo 18.00 - 20.00 + yksilöohjaustunti
Marraskuu: 	 to 3.11. klo 18.00 - 20.00 + yksilöohjaustunti

KURSSISISÄLTÖ: Kurssi tarjoaa tietoa, taitoa ja kokemuksellista oppimista 
kosketuksesta, kehonhuollosta, rentoutumisesta ja tietoisesta läsnäolosta.  
Hierontatapa, jota pääset opiskelemaan kurssilla on rentoutushierontaa. 
Rentoutushieronta on 30 vuoden aikana kehittämämme hoitotyyli.

Kurssin fokus on itsehoidossa, palautumisessa, vahvistumisessa ja tietoisen läsnäolon 
harjoittelussa. Harjoitukset koostuvat kehonhuoltoharjoituksista, rentoutumisesta, 
hengitys- ja liikeharjoituksista sekä hierontatekniikoiden harjoittelusta. Hierontatekniikoita 
harjoitellaan omaa hoitoa sekä toistemme tukemista varten.

Kurssi kestää kolme kuukautta ja siihen sisältyy kerran kuussa ryhmässä oppimista sekä 
yksilöohjaustunti.

KENELLE: hoitotyön ammattilaisille, omaishoitajille, hierojille, fysioterapeuteille mutta myös muille hoitamisesta ja 
kosketustaidoista kiinnostuneille.

Hinta: 125 €/kk. Kurssin kokonaishinta 375 €

Paikka: Create amove Oy Hyvinvointigalleria, Nervanderinkatu 10, Helsinki

Ilmoittautuminen: info@create.fi

Lisätiedot ja tiedustelut: Tuula Styrman p. 050 548 9717 
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Keskustelua kosketuksesta 
Taiteiden yönä 25.8.2016
Toivotamme sinut tervetulleeksi 
Hyvinvointigalleriaan Taiteiden yönä torstaina 
25.8.2016 klo 18 - 21. Voit liittyä seuraamme 
keskustelemaan ja kuuntelemaan, kun 
Hyvinvointigallerian Alexander-tekniikan 
opettajat ja Create amoven rentoutushoitajat 
ja kouluttajat keskustelevat kosketuksesta.

Avoimet ovet. Lämpimästi tervetuloa!

Rentoutushoitoja ja 
lahjakortteja

Rentoutushoidot Hyvinvointigalleriassa - 
kehonhuoltoa, rauhoittumista, palautumista 
yksin tai yhdessä ystävän kanssa. 

Lahjakortteja voit tilata myös sähköisenä, jos 
lahjan hankinta jää viime tippaan - saat 
lahjakortin ja laskun suoraan sähköpostiisi.

Tilaukset: info@create.fi tai 
Marika p. 044 972 5859

Tyhy-päivä 
Hyvinvointigalleriassa

Haluatko järjestää työtiimillesi 
rauhallisen, palauttavan 
työhyvinvointiohjelman?

Hyvinvointigallerian tilat sijaitsevat Etu-
Töölössä lähellä Kampin keskusta sekä 
rautatieasemaa. Keskeinen sijainti, mutta 
rauhallinen tila 103 vuotiaan 
kerrostalon kivijalassa. Ennen 
tiloissamme on pyöritetty mm. 
sekatavarakauppaa, mankelia ja 
maitokauppaa; nykyisin siellä keskitytään 
kohtaamisiin ja kouluttamiseen niin, että 
ihmiset löytäisivät luovia tapoja 
hyvinvoinnista ja vuorovaikutuksesta 
huolehtimiseen sekä itsensä 
kehittämiseen.

Hyvinvointigallerian tilat toimivat 
erinomaisesti noin 15 hengen porukalle 
ja kouluttajillamme on yli 20 vuoden 
kokemus ryhmien ohjaamisesta sekä 
tarvittava määrä pilkettä silmäkulmassa 
hauskan ja hyödyllisen työpajan 
järjestämiseksi. 

Tyhy-päivä on toiminnallinen, 
kokemuksellinen ja sisältää niin 
ajankohtaista hyvinvointitietoa kuin 
rauhallista pysähtymistä ja palautumista.

Pyydä tarjous niin suunnitellaan yhdessä 
lisää.

Tiedustelut: info@create.fi tai 
Tuula Styrman p. 050 548 9717

Kotisivut
create.fi

Löydät meidät

 Facebookista

Twitteristä @Createamove

Instagramista instagram.com/
create_amove/

Tiedustelut
info@create.fi

Marika Torniainen 

p. 044 972 5859

Yhteystiedot
Hyvinvointigalleria

Nervanderinkatu 10

00100 Helsinki
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