
Tervetuloa 
AHA-kurssille!

Aika: 10–12.12.2018

Paikka: Metropol Hietaniemi, Arabia-koulutustila, 

Hietaniemenkatu 14, 00100 Helsinki

Koulutuskieli: englanti

Hinta: 770 € 

sis. koulutusmateriaalin (AHA 5.0 manuaalin ja elektronisen 

aineiston), lounaat sekä aamu- ja iltapäiväkahvitaineiston), lounaat sekä aamu- ja iltapäiväkahvit

Kurssi-info:
KurssiKurssi on 2,5-päiväinen ja suunnattu fysio- ja toimintatera-
peuteille. Lähiopetuksen lisäksi kurssiin liittyy etätehtäviä, 
jotka tehdään kurssin jälkeen. Etätehtävistä kouluttajat anta-
vat henkilökohtaisen palautteen. Etätehtäviä varten osallistu-
jien tulee hankkia testiin soveltuvia leluja ja tarvikkeita, joiden 
hankkimiseen ohjeistetaan tarkemmin kurssilla. Kurssin suo-
rittaminen vaatii 100 % osallistumista kaikkiin lähipetuspäi
viin ja etätehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Kouluttaja: 
Lena Krumlinde-Sundholm, Reg OT, PhD, A/Professor, 
senior Occupational Therapist and researcher at the Neu-
ropediatric unit, Department of Woman’s and Children’s 
Health, Karolinska Institutet in Stockholm

Ilmoittautuminen:
26.10.2018 mennessä Sari Marjalalle sari.marjala@hus.fi. 
Ilmoittautuessasi mainitsethan mahdollisen erityisruokava-
liosi. 
Kurssille otetaan max. 25 osallistujaa. Kurssin toteutuminen 
vaatii vähintään 15 osallistujaa. Yhdistyksellä on oikeus ku-
lutta perua kurssi, mikäli osallistujamäärä ei täyty. Tuolloin 
kurssimaksu palautetaan täysimääräisenä osallistujalle.  

AHA-testin avulla saa erinomaisesti arvioitua kuinka lapsi 
käyttää käsiään hauskassa ja mielenkiintoisessa kaksikäti-
sessä leikkitilanteessa. Testin avulla arvioidaan lapsen spon-
taania ja tyypillistä tapaa käsitellä esineitä, ei parasta suoriu-
tumista.
Kurssilla käydään läpi testin konsepti, teoreettinen tausta ja 
testin kehitystyö sekä opiskellaan testikriteeristö, harjoitel-
laan pisteyttämistä kriteeristön avulla AHA-videoiden kautta.  

Mikä AHA on?
AAvustavan käden arviointi (Assisting Hand Assesment) AHA 
on arviointimenetelmä, joka mittaa ja kuvaa, kuinka lapsi tai 
nuori, jolla on toispuoleinen yläraajan vamma, käyttää avus-
tavaa kättään/yläraajaansa kaksikätisessä toiminnassa. AHA 
on standardoitu testi, joka on tarkoitettu 18 kk – 12 v ikäisille 
lapsille, joilla on synnynnäinen olkahermopunoksen syntymä-
vaurio tai CP-vamma, hemiplegia.

Welcome to the
AHA-course!
Date: 10th Dec – 12th Dec 2018

Place: Metropol Hietaniemi, Arabia lecture hall 

Hietaniemenkatu 14, 00100 Helsinki, Finland

Course language: English

Course fee:  770 euros. 

The course fee includes the AHA 5.0 manual and the electThe course fee includes the AHA 5.0 manual and the electro-

nic version of the new score form as well as breakfast, coffee 

and lunch.

Course information:
TheThe course lasts 2.5 days, and it is designed for physiotherapists 

and occupational therapists. After the course participant are 

expected to complete their own evaluations to which the course 

leaders provide individual feedback. The successful completion 

of these tasks necessitates acquiring applicable toys and items, 

for which further instructions will be given on the course.

Lecturer: 
Lena Krumlinde-Sundholm, Reg OT, PhD, A/Professor, senior 

Occupational Therapist and researcher at the Neuropediatric 

unit, Department of Woman’s and Children’s Health, Karolinska 

Institutet in Stockholm

Registration:
Please register by 26th October 2018 via email to 

sari.marjala@hus.fi. Please notify the organizers of special diets 

upon registration.

TheThere is a maximum attendance of 25 participants. The Finnish 

Hand Therapy Society has the right to cancel the course if there 

are not enough participants (15 minimum). In that case the 

course fee will be returned to the participant.More information: 

Sari Marjala (sari.marjala@hus.fi)

The AHA has the unique perspective of assessing how the child 

uses their two hands together in a fun and engaging situation 

where using two hands is natural. Assessment is based on the 

child’s spontaneous and normal handling of objects.

TheThe course includes an introduction to the AHA concept, theore-

tical background and development of the test, definitions of the 

test items and scoring criteria from the manual and practicing of 

scoring children with different ability levels from video recorded 

AHA play sessions.

What is the Assisting Hand Assessment? 
AssistingAssisting Hand Assessment (AHA) is a hand function evaluation 

tool, which measures and describes how children with an upper 

limb disability in one hand use their affected hand (assisting 

hand) collaboratively with the non-affected hand in bimanual 

play. The test is developed for children with hemiplegic Cerebral 

Palsy or sequale from Obstetric Brachial Plexus Palsy (OBPP). 

The AHA can be used with children as young as 18 months and 

up to 12 years of age.up to 12 years of age.


