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OHJELMA:   
Maanantai 11.12.2017, klo 09.00–17.00 
• Faskiamanipulaatiokurssin® esittely ja tavoitteet 
• Faskian anatomiaa: kerrokset ja yhteydet, kudosoppi ja hermotus 
• Biomekaaninen malli ja Faskiamanipulaatiossa® käytetyn termistön esittely 
• Ante-liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Yläraaja  myofaskiaalisen ketjun esittely, 
koordinaatiokeskukset, liiketestit, käsittelyasento ja käsittelyn käytännön harjoittelu 
• Ante- liikesuunta myofaskiaalinen ketju i: Pää ja vartalo 
• Ante- liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Alaraaja 
• Faskian manipulaatio, teorialuento 
 
Tiistai 12.12.201, klo 08.00–17.00 
• Myofaskiaalisen yksikön (mfy) ja mfy ketjujen anatomia ja fysiologia 
• Retro- liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Yläraaja 
• Retro- liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Pää ja vartalo 
• Retro- liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Alaraaja 
• Latero- liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Yläraaja 
• Latero- liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Pää ja vartalo 
• Kysymykset, yhteenveto 
Keskiviikko 13.12.2016, klo 08.00–16.30 
• Latero- liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Alaraaja 
• Faskiamanipulaatio ® arviointikaavio 1, teorialuento 
• Medio- liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Yläraaja 
• Faskiamanipulaatio 1 ® arviointikaavio 2. käytännön sovellus 
• Medio- liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Pää ja vartalo 
• Faskiamanipulaatio arviointikaavio 3, käytäntö jatkuu 
• Medio- liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Alaraaja 
• Potilasdemonstraatio. Anamneesi, hypoteesi, liiketestit ja palpaatio, käsittely ja uudelleen   arviointi 
Keskiviikko 03.01.2018, klo 09.00-17.00 
• Extrarotatio -liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Yläraaja 
• Extrarotatio- liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Pää ja vartalo 
• Extrarotatio- liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Alaraaja 
• Intrarotatio- liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Yläraaja 
Torstai 04.01.2018, klo 08.00–17.00 
• Intrarotatio- liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Pää ja vartalo 
• Intrarotatio- liikesuunta myofaskiaalinen ketju: Alaraaja 
• Vertaileva arviointi: liiketestit ja palpaatio: Ylä- ja alaraaja, pää ja vartalo 
• Faskiamanipulaatio® toimintatapa - yhteenveto ennen potilastapauksia 
• Käytännön harjoittelua:Arviointikaavion laatiminen: Hypoteesin, liiketestien, palpaatio tarkistuksen 
antamien tietojen kokoaminen ja potilaan hoito. 
Perjantai  05.01.2018, klo 08.00–16.30 
• Käytännön harjoittelua.Arviointikaavion laatiminen: Hypoteesin, liiketestien, palpaatio tarkistuksen 
antamien tietojen kokoaminen ja potilaan hoito. 
• Opiskelijoiden potilastapausten esittely ja keskustelu 
• Faskiamanipulaatio® - hoidon suunnittelu, progressio ja potilaan ohjaus. 
• Potilasdemonstraatio ja keskustelu. 
• 1-tason koe 
• 1-tason todistusten jako ja kurssin päätös 

 



 
 
Opintojen kuvaus, 1-tasossa käsitellään seuraavia asioita: 
 
Faskian anatomiaa: kerrokset ja yhteydet, kudosoppi ja hermotus. 
Ymmärtää, miten faskia systeemi on muodostunut anatomisesti, sisältäen sen eri kerrokset 
(pinnallinen ja syvä), sen suhde lihasten toimintaan, eri kerrosten kudosoppi ja eri kerrosten 
  hermotus. 
Faskiamanipulaation ® sanasto 
Esittelee uutta terminologiaa, jota käytetään Faskiamanipulaation biomekaanisessa mallissa ja 
uusia liiketestaus menetelmiä. Selitetään liiketestien sovellutuksia. 
Myofaskiaalisten liikeketjujen (antemotion, retromotion, lateromotion, mediomotion,  
ertrarotation, intrarotation) esittely. 
Esitellään Myofaskiaaliset liikeketjut  ja jokainen sekvenssiin kuuluva myofaskiaalinen yksikkö, sen  
toimintahäiriöiden aiheuttamat vaivat ja kipujen heijastealueet ja hoitoindikaatiot. 
Myofaskiaalien yksikön anatomia ja fysiologia. 
Vetää yhteen myofaskiaalisen yksikön (faskiamanipulaatio teorian mukaan tuki-ja liikuntaelimistön 
 toiminnallinen perusyksikkö) anatomiset osatekijät ja sen toiminnan fysiologian. 
Faskian manipulaatio. 
Miten faskiamanipulaatio toimii: esitellään termodynamiikan perusteita, oletettu manuaalisen  
käsittelytekniikan vaikutus faskiakudoksiin, tapa hoitaa ja oletetut reaktiot hoidon aikana ja sen 
 jälkeen. 
Arviointikaavio. 
Miten koota tarkka faskiamanipulaatiohoidon suunnitteluun olennainen arviointikaavio.  
Arviointikaavion kokoamiseen sisältyy potilaan esitietojen kerääminen ja kehon toimintahäiriöisten 
 segmenttien /kehon osien valinta ja niiden liiketestien ja palpaatiotarkistuksen tekeminen. 
Hoitosuunnitelmat. 
Miten päättää mitkä koordinaatiokeskukset (myofaskiaalisen yksikön osatekijät) on käsiteltävä. 
 Miten annostella hoito ja edetä seuraavaan hoitokertaan. 
Liiketestaus ja koordinaatiokeskusten (CC tai suomeksi KK) sijainti. 
Kyky arvioida kunkin segmentin liikkeen häiriöitä, liikekontrolli, -rajoitus ja -kipu. 
Vertaileva arviointi. 
Painotetaan manuaalista taitoa ja herkkyyttä palpoida yhden segmentin koordinaatiokeskukset 
 niitä toisiinsa vertaillen.  Korostetaan jokaisen koordinaatiokeskuksen tarkkaa anatomista sijaintia  
palpaatiotestin tekemiseen, koska se on edellytys onnistuneelle hoidolle. 
Potilasdemonstraatiot. 
Potilasdemonstraatiot tarjoavat kokonaisvaltaisen näkemyksen siitä, miten terapeutti suorittaa 
 hoitokerran. Hoidon jälkeiset keskustelut auttavat ymmärtämään faskiamanipulaation vakio  
hoidon toimintamallia. 
Opiskelijoiden arviointikaaviot. 
Käytännön harjoittelut opiskelijoiden kesken. Tuo esiin vaikeudet arviointikaavion kokoamisessa,  
miten kysyä oikeat kysymykset auttaa vaihtamaan Faskiamanipulaatio hoitomalliin (joka poikkeaa  
aikaisemmista hoitotavoista) ja palauttaa mieleen liiketestit ja koordinaatiokeskusten sijainnit. 
1-tason koe 
Monivalintakysymykset, joilla tarkistetaan arvioidaan omaksuttu informaatio Fascial Manipulation  
Association (AMF) sääntöjen mukaan. 

 
 
 


