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Hyvät käytännöt –lisää laadukasta liikuntaa iäkkäille  
(1pv + harjoitustehtävä)  

 Liikunnan, kuntoutuksen ja seniorityön ammattilaisille sekä  

vanhusneuvoston liikunta-aktiiveille tai  

muille sopivaksi katsotuille henkilöille  

  (mm. kärkihankkeen yhdyshenkilöille)    
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Tietoa VV –hyvien terveysliikuntakäytäntöjen 
sisällöistä sekä valmius tukea käyttöönottoa 

•  (Oulu) 

• 23.5.2017 Tampere 

• 5.6.2017 Kuopio 

• 26.9.2017 Turku 

 Räätälöidään tarpeen mukaan 
alueellisesti kärkihankkeen aikana 

 

           Käytössä Moodle –oppimisalusta, 
jota voi/kannattaa hyödyntää vaikka ei 
osallistukaan ko. koulutuspäivään 
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VoiTas  -kouluttajakoulutus (Voima- ja tasapaino) 
3pv + harjoituskoulutus + evaluointipv 

 

 Liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille*), jotka jakavat  

voima- ja tasapainoharjoitteluun liittyvää tietotaitoa  

iäkkäiden liikuntaa ohjaaville henkilöille  

 

*) fysioterapeutti, liikunnanohjaaja, erityisliikunnanohjaaja, liikunnan ja 
kuntoutuksen alan opettaja  
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Tieto-taidon syventyminen, osaa kouluttaa 
ammattilaisia sekä iäkkäiden liikunnan vertais- ja 
vapaaehtoisohjaajia 

• (Kuopio, Raahe ja Tampere) 

• 17.-19.10.2017 Mikkeli 

• 7.-9.11.2017 Espoo 

 Räätälöidään tarpeen mukaan 
alueellisesti kärkihankkeen aikana 

 

 

 

 

Vanhusvalmentajat 
Vertaisveturit 



  

24.5.2017 

  

Al 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle –kouluttajakoulutus 
1pv + harjoituskoulutus + evaluointi verkossa 

 

 

   

Liikunnan, kuntoutuksen ja 
vanhustyön ammattilaisille sekä 
vapaaehtoisille, joilla on kokemusta 
iäkkäille suunnattujen ryhmien 
ohjaamisesta ja organisoinnista 
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Osaa kouluttaa vapaaehtois- ja vertaisvetäjiä,  
koota vapaaehtoistoimijoita ulkoiluystäviksi sekä 
markkinoida ja järjestää paikallisia koulutustilaisuuksia 

• (Helsinki ja Seinäjoki) 

• 14.9.2017 Helsinki   

 Räätälöidään tarpeen mukaan 
alueellisesti kärkihankkeen aikana 

 

 

 

 Tehokas tapa lisätä iäkkäiden ulkoilumahdollisuuksia 
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Kärkihankkeen koulutukset 
 

• Kärkikunnilla on mahdollista lähettää 1-3 
osallistujaa/koulutus  

• Suositellaan osallistumista työparina 

• Maksuttomat materiaalit kouluttajille sekä 
harjoituskoulutukseen osallistuville 

• Matka- ja majoituskuluista vastaa kunta   

• Esimiesten tulee resursoida työntekijöiden aikaa 
kouluttajakoulutuksiin ja niiden jälkeisiin paikallisiin 
koulutuksiin.     
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Alueelliset Voimaa vanhuuteen tutuksi 
ja tavaksi –verkostot (VVTT)  
 

Verkostotapaamiset starttaavat syksyllä 
2017 

 Pirkanmaa 

 Pohjois-Pohjanmaa 

2018 

 Pohjois-Savo 

• …. 

 

 
Oppimisverkostot tukevat 
toimintatapojen leviämistä ja 
juurtumista 



  

24.5.2017 

Mahdollisuus vaihtaa kokemuksia, mallintaa 
toisilta, syventää asiantuntijuutta, kerätä 
oppimistarpeita… 

vuorovaikutus yhteistyö 
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Verkoston tuki 
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facebook.com/ikainstituutti                           twitter.com/ikainstituutti 

Tervetuloa koulutuksiin – varaa paikkasi ajoissa  

Käytä tervetuloviestissä saatua tunnusta koulutuksiin ilmoittautuessa   

kunta_koukou!17 
 


