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   AJANKOHTAISTA	 kevät 2016

Koskettava kevät:

Äitienpäivä 8.5.2016

Hyvinvointigallerian kulttuuri-ilta 18.5.2016

30 vuotta kosketustaitoja - luento ja koulutuspäivä 28.5.2016

Kosketustaidot- ja kehonhuoltokurssi kesäkuussa

Kirjamme joukkorahoituskampanja alkaa keväällä

www.create.fi

Koulutuspäivä kosketustaidoista 
28.5.2016

Tervetuloa rentoutumaan ja tukemaan kehon ja mielen 
palautumista  kosketustaitojen avulla! Tuula Styrmanin ja 
Marika Torniaisen pitämä koulutuspäivä tarjoaa tietoa, 
taitoa ja kokemuksia 30 vuoden ajalta kosketushoitojen 
parissa.  Tietoluennon ja keskustelun lisäksi teemme 
käytännön harjoituksia kosketushoidoista, joita on helppo 
soveltaa omassa arjessa ja työssä.
Luennolla tutustutaan kosketustaitojen monipuoliseen 
käyttöön mm. hoitotyössä, työyhteisövalmennuksissa, 
terveystiedon opetuksessa ja saattohoidon osana.

Koulutuspäivän jälkeen voit jatkaa harjoittelua ja syventää 
osaamistasi kosketustaidot- ja kehonhuoltokurssilla.

Koulutuspäivä la 28.5.2016 klo 10 - 15

Paikka: Create amove Hyvinvointigalleria, 
Nervanderinkatu 10, 00100 Helsinki

Hinta: 115 € (sis. alv 24 %)

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
info@create.fi tai Marika p. 044 972 5859

AVAINSANAT: myötatuntoperusteinen hieronta, 
rentoutushoito, kokonaisvaltainen kehonhuolto, kehon ja mielen 
fysiologia ja psykologia

Kosketustaidot- ja kehonhuoltokurssi

Kosketustaidot-koulutuspäivän (28.5.) jälkeen jatkamme 
kosketus- ja kehonhuoltotaitojen opiskelua kurssilla. Kurssi on 
itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä koulutuspäivään 
osallistumista.

Kurssi tarjoaa tietoa, taitoa ja kokemuksellista oppimista 
kosketuksesta, kehonhuollosta, rentoutumisesta ja tietoisesta 
läsnäolosta. 

Kurssi-illat klo 17.30 - 20.00

to 2.6.   /   ke 8.6.   /   to 16.6. 

Paikka: Create amove Hyvinvointigalleria, 
Nervanderinkatu 10, 00100 Helsinki

Hinta: 250 € (sis. alv 24 %) Voit maksaa osan kurssista 
Smartum-liikuntasaldolla tai -seteleillä.

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

KENELLE: hoitotyön ammattilaisille, omaishoitajille, hierojille, 
fysioterapeuteille mutta myös muille hoitamisesta ja kosketustaidoista 
kiinnostuneille. 
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Hyvinvointigallerian 
kulttuuritapahtumat 
koskettavat
Keväällä järjestämme ensimmäisen kulttuuri-
illan Hyvinvointigalleriassa

ke 18.5.2016 klo 17.30 - 19.00

Kulttuuri-iltamme teemaksi valitsimme 
luonnon. Yhteytemme luontoon on 
hyvinvointimme kannalta tärkeää. Tiedetään, 
että metsään mennessään ihmisen sydämen 
syke rauhoittuu, silmät saavat monimuotoisen 
maiseman katsottavakseen, aivot palauttavan 
tauon ja jalat saavat liikkua inspiroivalla 
alustalla.  Emme pysty tuomaan todellista 
metsää keskelle Töölöä, mutta toivottavasti 
voimme luoda yhteyden luontoon ja 
ympäristöön ja viihtyä yhdessä musiikin, 
runon ja kesän äärellä.

Vahva tulkitsija Tuula-Onta Malmivuo lausuu 
Elina Vaaran runokokoelmasta Mimerkki.

“Mimerkki eli tutummin Mielikki oli 
muinaissuomalainen haltiatar, metsän emäntä, joka 
soi halutessaan myös metsästäjille saalista. 
Kalevalassa Mimerkkiä kuvaillaan seuraavasti: 
"Mimerkki, metsän emäntä, metsän armas 
antimuori, siniviitta viian eukko, punasukka suon 
emäntä!" Itse nimellä on joskus arvailtu olevan 
yhteyttä skandinaavisen mytologian vesihiisi 
Mimeriin, viisauden lähteeseen. 

Kalevalamittainen runokokoelma Mimerkki on 
Elina Vaaran myöhäistuotantoa vuodelta 
1963.” (Lähde: http://www.cazfi.net/nimet/wiki/Mimerkki)

Runon jälkeen tarjolla on pientä suolaista ja 
makeaa sekä kahvia ja teetä. Kerromme 
myös kursseistamme sekä tulossa olevasta 
kirjastamme. Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautumiset 18.5. iltaan:
info@create.fi tai Marika p. 044 972 5859

Äitienpäivä 8.5.2016
Onnittele äitiä, mummoa, mummia tai 
mummua äitienpäivänä 8.5. lahjakortilla 
rentoutushoitoon. 

Hyvinvointigallerian rentoutushoidoissa on 
erityistä kokonaisvaltainen rentoutuminen 
kehonhuollon keinoin, jota tukee rauhallinen 
ympäristö keskellä kaupunkia. 

Hinnat: 

Tunnin rentoutushoito 	 	 75 € 
Rentoutushoitosarja (3 x 1 h)	 210 €

Lahjakorttitilaukset viimeistään 4.5., sähköisen 
lahjakortin voit tilata vielä 7.5. 
Lahjakorttitilaukset:
info@create.fi tai Marika p. 044 972 5859

Kirjamme 
joukkorahoituskampanja 
alkaa tänä keväänä
Olemme tulleet 30 vuotta kehittyneessä 
työssämme siihen pisteeseen, jossa kosketus 
on palveluidemme vaikuttavuuden ytimessä. 
Nyt aiomme kirjoittaa siitä kirjan, johon 
kokoamme vuosien aikana kertyneet 
kokemuksemme hoitotyöstä, kouluttamisesta 
sekä valmentamisesta ammattilaisten, 
auttajien ja omaishoitajien tueksi.

Tieto-taitokirjan tavoitteena on tarjota 
vakavasti sairaalle tai saattohoitopotilaalle ja 
hänen perheelleen tukea vaativassa 
elämäntilanteessa. Kuinka voimme tarjota 
fyysistä, psyykkistä ja henkistä tukea 
kosketushoitotekniikoilla ja hoitavaa läsnäoloa 
käyttäen? Ja kuinka voimme harjaantua niissä? 

Kerromme lisää kirjamme joukkorahoitus-
kampanjasta kulttuuri-illassa 18.5.             
Voit seurata kampanjaa myös sosiaalisessa 
mediassamme sekä kotisivuillamme ja 
tiedotamme siitä uutiskirjeissämme.  

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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