
 
TERVETULOA CAMP LIVE -TUOTEKOULUTUKSIIN!

 

Webinaareja perjantai-aamuisin klo 9:30 alkaen 
Ilmoittaudu mukaan alla olevista linkeistä.  Jos et pääse mukaan live-lähetykseen,  

voit katsoa tallenteen esityksen jälkeen lähettämästämme linkistä.

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosat
+358(0)9 350 76 312

varaosat@campmobility.fi

__________ __________

Voit myös sopia organisaatiollesi räätälöidyn, yksityisen  
etäkoulutuksen suoraan oman alueellisen myyntineuvottelijasi kanssa!

PE 17.9. 

TERAPIAPYÖRÄT & VUOKRAUS  
HUKA, PF-Mobility & Vermeiren

Osmo Koivisto & Mervi Jylli / Camp Mobility

Ilmoittaudu tästä

LUE LISÄÄ

PE 26.11.  
SÄNKY- ja PATJAUUTUUDET

Uudistuvat Bock kotihoitosängyt ja  
uusi Invacare InvaSoft hybridipatja

 
Kaisu Hyttinen & Pauliina Pohjonen 

/ Camp Mobility

Ilmoittaudu tästä

LUE LISÄÄ

PE 17.12.
HISSIT, NOSTIMET, RAMPIT

Jouluisissa tunnelmissa  
LiftUp porrashissit, tasonostimet & 
Trident-rampit + hankintaprosessi
Markku Hyttinen, Osmo Koivisto &  

Joulupukki / Camp Mobility 
Ilmoittaudu tästä

LUE LISÄÄ

PE 29.10.
ETÄMESSUT 2021:  

UUTUUKSIA AIKUISILLE 

Kai Mustalahti, Matti Mikkonen & co.

/ Camp Mobility 
Ilmoittaudu tästä

LUE LISÄÄ

PE 29.10.
ETÄMESSUT 2021:

UUTUUKSIA LAPSILLE
Firefly, Karma, Ormesa, Sorg ym. uutuudet

Taina Kosunen, Teemu Jokihaara & co.
/ Camp Mobility

 Ilmoittaudu tästä

LUE LISÄÄ

https://www.campmobility.fi/contactmobility
https://campmobilitykoulutus.nettilomake.fi/form/11658
https://campmobilitykoulutus.nettilomake.fi/form/11661
https://campmobilitykoulutus.nettilomake.fi/form/11660
https://campmobilitykoulutus.nettilomake.fi/form/11659
https://campmobilitykoulutus.nettilomake.fi/form/11662


TERAPIAPOLKUPYÖRÄT & VUOKRAUS 
Ohjelma:  Esittelyssä Campin valikoimassa uudet HUKA:n ja PF-Mobilityn rinnakkain poljettavat kolmipyöräiset 
  tandemit, erilaiset kolmipyörät sekä Huka ja Vermeiren lasten terapiapyörät ja Huka DUET pyörätuolipyörä.  
  Kaikista pyöristämme saatavana myös sähköapumoottorillinen versio.

  Tuotekoulutuksessa käymme läpi tuotteiden ominaisuuksia, käyttöä ja mahdollisuuksia käyttää    
  kuntoutuksen tukena. Lisäksi keskustelemme vuokrausmahdollisuudesta.  Vuokrausta voi käyttää myös  
  rahoitusvaihtoehtona apuvälineen, kuten terapiapolkupyörän, hankinnalle.

Päivämäärä:  17.9.2021

Kellonaika:  09:30-

Paikka:   Microsoft Teams tuotekoulutus

Kouluttajat: Osmo Koivisto & Mervi Jylli, tuotepäällikkö / Camp Mobility

Koulutuksen hinta: Koulutustilaisuus on maksuton.

Videoyhteys:  Microsoft Teams. Linkki toimitetaan ilmoittautuneiden sähköpostiin.

Vinkit osallistumiselle:
  * Liity koulutukseen noin 10-5 min ennen alkua. Näin sinulle jää aikaa varmistaa, että yhteys pelaa ja ääniasetukset ovat kunnossa.

  * Käytä kuulokemikrofoneja ja pidä mikrofoni äänettömällä aina, kun et puhu. Näin turha taustahäly  ei häiritse muita osallistujia koulutuksen aikana. 

  * Kiinnitä tarvittaessa esittäjän ruutu suureksi ikkunaksi koulutuksen alussa.

  * Ethän tallenna esitystä! - lähetämme linkin esitystallenteeseen, esityksen jälkeen.

Ilmoittaudu tästä: https://campmobilitykoulutus.nettilomake.fi/form/11658

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 16.9.2021

Kohderyhmä:  fysioterapian- ja toimintaterapian palveluntuottajat, kuntohoitajat, 

Tavoite:   ks. tuotteiden ominaisuudet, mahdollisuudet ja käyttö kuntoutuksen tukena

Järjestäjä:  Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Luokitus:  Ammatillinen koulutus, tuotekoulutus

Lisätietoja: Koulutuksen järjestäjät

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosat
+358(0)9 350 76 312

varaosat@campmobility.fi

TAKAISIN



ETÄMESSUT 2021: UUTUUKSIA AIKUISILLE 
Ohjelma:  Esittelyssä messu-uutuudet meiltä ja maailmalta. Luvassa etämessutunnelmaa ja yllätyksiä.
  Esim. Invacare Action Esprit uusi kevyt sähköpyörätuoli, Sorg Airon uusi kiinteärunkoinen aktiivituoli, 
  ja monia muita. Kannattaa osallistua, koska myös monet jo tutut / sopimustuotteet ovat päivitetty,
  ja saaneet uusia ominaisuuksia ja lisävarusteita!

Päivämäärä:  29.10.2021

Kellonaika:  09:30-

Paikka:   Microsoft Teams tuotekoulutus

Kouluttajat: ft Kai Mustalahti,  ft Matti Mikkonen / Camp Mobility

Koulutuksen hinta: Koulutustilaisuus on maksuton.

Videoyhteys:  Microsoft Teams. Linkki toimitetaan ilmoittautuneiden sähköpostiin.

Vinkit osallistumiselle:
  * Liity koulutukseen noin 10-5 min ennen alkua. Näin sinulle jää aikaa varmistaa, että yhteys pelaa ja ääniasetukset ovat kunnossa.

  * Käytä kuulokemikrofoneja ja pidä mikrofoni äänettömällä aina, kun et puhu. Näin turha taustahäly  ei häiritse muita osallistujia koulutuksen aikana. 

  * Kiinnitä tarvittaessa esittäjän ruutu suureksi ikkunaksi koulutuksen alussa.

  * Ethän tallenna esitystä! - lähetämme linkin esitystallenteeseen, esityksen jälkeen.

Ilmoittaudu tästä:  https://campmobilitykoulutus.nettilomake.fi/form/11660

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 28.10.2021

Kohderyhmä:  apuvälineyksiköt, fysioterapian- ja toimintaterapian palveluntuottajat, kuntohoitajat ym.

Tavoite:   ks. tuotteiden ominaisuudet, mahdollisuudet ja käyttö terapian tukena.

Järjestäjä:  Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Luokitus:  Ammatillinen koulutus, tuotekoulutus

Lisätietoja: Koulutuksen järjestäjät

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosat
+358(0)9 350 76 312

varaosat@campmobility.fi

TAKAISIN



ETÄMESSUT 2021: UUTUUKSIA LAPSILLE 
Ohjelma:  Esittelyssä messu-uutuuksia ja tuotteita Camp Mobilityn uudesta Lasten apuvälineet katalogista.  
	 	 (mm.	Ormesa,	Sorg,	Firefly	&	Karma)	Kameleon	on	uusi	etuvetoinen	lasten	sähköpyörätuoli	erikois-
	 	 istuinjärjestelmineen.	Firefly	tarjoaa	erikoisratkaisuja	istumiseen,	suihku-	ja	pesutilanteisiin	sekä	
	 	 liikkumisen	/	kävelyn	tueksi.		Ajan	puitteissa	käymme	läpi	myös	muita	lasten	tuotteitamme. 
	 	 HUOM!	Kaikille	ilmoittautuneille	lähetetään	myös	uusi	kattava	lasten	apuvälineiden	tuotekuvasto.	 
  Ilmoita toimitusosoite ilmoittautumisen yhteydessä!

Päivämäärä:  29.10.2021

Kellonaika:  12:00-13:00

Paikka:   Microsoft Teams tuotekoulutus

Kouluttajat:	 tt	Taina	Kosunen	&	huoltopäällikkö	Teemu	Jokihaara	/	Camp	Mobility

Koulutuksen hinta: Koulutustilaisuus on maksuton.

Videoyhteys:		 Microsoft	Teams.	Linkki	toimitetaan	ilmoittautuneiden	sähköpostiin.

Vinkit osallistumiselle:
  * Liity koulutukseen noin 10-5 min ennen alkua. Näin sinulle jää aikaa varmistaa, että yhteys pelaa ja ääniasetukset ovat kunnossa.

	 	 *	Käytä	kuulokemikrofoneja	ja	pidä	mikrofoni	äänettömällä	aina,	kun	et	puhu.	Näin	turha	taustahäly		 ei	häiritse	muita	osallistujia	koulutuksen	aikana.	

  * Kiinnitä tarvittaessa esittäjän ruutu suureksi ikkunaksi koulutuksen alussa.

  * Ethän tallenna esitystä! - lähetämme linkin esitystallenteeseen, esityksen jälkeen.

Ilmoittaudu tästä:  https://campmobilitykoulutus.nettilomake.fi/form/11659

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 28.10.2021

Kohderyhmä:		 apuvälineyksiköt,	fysioterapian-	ja	toimintaterapian	palveluntuottajat,	kuntohoitajat	ym.

Tavoite:   ks.	tuotteiden	ominaisuudet,	mahdollisuudet	ja	käyttö	terapian	tukena.

Järjestäjä:  Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Luokitus:  Ammatillinen koulutus, tuotekoulutus

Lisätietoja: Koulutuksen järjestäjät

Asiakaspalvelu
+358(0)9	350	76	310
info@campmobility.fi

Varaosat
+358(0)9	350	76	312

varaosat@campmobility.fi

TAKAISIN



SÄNKY- JA PATJAUUTUUDET 
Ohjelma:  Esittelyssä mm. uudistuvat Hermann Bock kotihoitosängyt ja painehaavojen ennaltaehkäisyyn soveltuvat   
             Invacaren uudet InvaSoft hybridipatjat. Käymme läpi sänkyihin ja patjoihin liittyviä standardeja ja miten 
  MDR-asetus on vaikuttanut terveydenhuollon laitteiksi rekisteröitäviin patjoihin ja sänkyihin. 
  Patjaosiossa kerrotaan mm. miten lämpötilan hallinta auttaa painehaavojen ehkäisyssä.

Päivämäärä:  26.11.2021

Kellonaika:  09:30-

Paikka:   Microsoft Teams tuotekoulutus

Kouluttajat: ft Kaisu Hyttinen & tuotepäällikkö Pauliina Pohjonen / Camp Mobility

Koulutuksen hinta: Koulutustilaisuus on maksuton.

Videoyhteys:  Microsoft Teams. Linkki toimitetaan ilmoittautuneiden sähköpostiin.

Vinkit osallistumiselle:
  * Liity koulutukseen noin 10-5 min ennen alkua. Näin sinulle jää aikaa varmistaa, että yhteys pelaa ja ääniasetukset ovat kunnossa.

  * Käytä kuulokemikrofoneja ja pidä mikrofoni äänettömällä aina, kun et puhu. Näin turha taustahäly  ei häiritse muita osallistujia koulutuksen aikana. 

  * Kiinnitä tarvittaessa esittäjän ruutu suureksi ikkunaksi koulutuksen alussa.

  * Ethän tallenna esitystä! - lähetämme linkin esitystallenteeseen, esityksen jälkeen.

Ilmoittaudu tästä:  https://campmobilitykoulutus.nettilomake.fi/form/11661 

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 25.11.2021

Kohderyhmä:  apuvälineyksiköt, fysioterapian- ja toimintaterapian palveluntuottajat, kuntohoitajat ym.

Tavoite:   ks. tuotteiden ominaisuudet, mahdollisuudet ja käyttö.

Järjestäjä:  Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Luokitus:  Ammatillinen koulutus, tuotekoulutus

Lisätietoja: Koulutuksen järjestäjät

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosat
+358(0)9 350 76 312

varaosat@campmobility.fi

TAKAISIN



LIFTUP-PORRASHISSIT,  TASONOSTIMET,  RAMPIT 
Ohjelma:  Jouluisissa tunnelmissa tutustumme laadukkaisiin tanskalaisiin LiftUp -porrashisseihin ja tasonostimiin 
  sekä Trident-EU-moduuliramppeihin ja käymme läpi ramppien ja nostimien hankintaprosessia.

Päivämäärä:  17.12.2021

Kellonaika:  09:30-

Paikka:   Microsoft Teams tuotekoulutus

Kouluttajat: Osmo Koivisto, Markku Hyttinen & co. / Camp Mobility

Koulutuksen hinta: Koulutustilaisuus on maksuton.

Videoyhteys:  Microsoft Teams. Linkki toimitetaan ilmoittautuneiden sähköpostiin.

Vinkit osallistumiselle:
  * Liity koulutukseen noin 10-5 min ennen alkua. Näin sinulle jää aikaa varmistaa, että yhteys pelaa ja ääniasetukset ovat kunnossa.

  * Käytä kuulokemikrofoneja ja pidä mikrofoni äänettömällä aina, kun et puhu. Näin turha taustahäly  ei häiritse muita osallistujia koulutuksen aikana. 

  * Kiinnitä tarvittaessa esittäjän ruutu suureksi ikkunaksi koulutuksen alussa.

  * Ethän tallenna esitystä! - lähetämme linkin esitystallenteeseen, esityksen jälkeen.

Ilmoittaudu tästä:  https://campmobilitykoulutus.nettilomake.fi/form/11662

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 16.12.2021

Kohderyhmä:  apuvälineyksiköt, fysioterapian- ja toimintaterapian palveluntuottajat, kuntohoitajat ym.

Tavoite:   ks. tuotteiden ominaisuudet, mahdollisuudet, käyttö ja hankinta

Järjestäjä:  Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Luokitus:  Ammatillinen koulutus, tuotekoulutus

Lisätietoja: Koulutuksen järjestäjät

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosat
+358(0)9 350 76 312

varaosat@campmobility.fi

TAKAISIN




